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Abstrakt 

 Diplomová práce je zam ena na problematiku pr b žných oh ívacích 

vícezónových pecí. V této diplomové práci bude navržen a realizován model pece spolu 

s obslužným za ízením, které bude svou konstrukcí a funk ností simulovat pece použité 

v praxi. Dále se bude zabývat volbou vhodných senzor , pomocí kterých bude tento 

model ízen, a p ipojením modelu na programovatelné logické automaty (PLC). 

Nakonec budou provedeny laboratorní zkoušky, kterými dojde k ov ení funk nost 

modelu pece. 

Abstract 

 Diploma thesis is focused on issues about continuous heating multi-zones 

furnaces. In this diploma thesis will be designed and constructed model of furnace with 

service devices which will simulate functionality of furnaces which are actually used in 

practice. After that the diploma thesis will deal with choosing proper sensor for model 

control purposes and creating connection between model and programmable logic 

automats (PLC). Finally will be checked functionality by providing several laboratory 

tests on the model. 

Klí ová slova (Keywords) 

esky (Czech) 

Pr b žná pec, sálavé vytáp ní, materiál na stavbu pecí, PLC, termo lánek, elektrický 

pohon, et zový dopravník, m ení teploty, oh ev materiálu, optozávora, LED, 

fototranzistor. 

Anglicky (English) 

Continuous furnace, radiant rating, material for the construction of furnaces, PLC, 

thermocouple, electric drive, chain conveyor, temperature measurement, heating of 

material, optocoupler, LED, phototransistor. 
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1. Úvod 

 Tato práce se bude zabývat tvorbou modelu pece. Vytvo ený model by m l být 

použit pro výukové ú ely, kde by umožnil simulovat funkce oh ívací pece, ízení 

teplotního režimu pece a dopravy materiálu. Model spolu s programovatelnými 

automaty, vizualizací umožní jeho použití v ad  p edm t  zam ených na ízení. Cílem 

této práce bude navržení a realizace modelu pr b žné oh ívací vícezónové pece a jejího 

obslužného za ízení, pomocí kterého se bude provád t doprava a manipulace se vsázkou 

pece. Dále budou vybrány vhodné senzory a navrženy elektrické obvody, které budou 

tvo it návaznost na ídicí systém. St žejní sou ástí práce pak budou laboratorní m ení 

dynamiky oh evu a teplotních profil  pece, v etn  pokusného oh evu materiálu 

 V teoretické ásti bude tato práce nejd íve zam ena na seznámení se 

s vlastnostmi pecí. P edevším k emu pece slouží, jakých zásad a pravidel je nutné se 

držet p i jejich návrhu a konstrukci, jaké materiály se pro výstavbu pecí využívají, 

jakým zp sobem jsou pece vytáp ny. Dále budou analyzovány možnosti ízení pece. 

Nakonec budou pece rozd leny podle jejich vlastností. Poté se bude práce zabývat 

principem, jak termo lánky fungují a popisem jejich vlastností. Záv r teoretické ásti se 

bude zabývat definicí programovatelných logických automat . 

 V praktické ásti práce bude popsáno, jakým zp sobem bude model pece 

navrhnut, jaké budou použity materiály pro výstavbu modelu pece. Poté bude popsáno, 

jak jsou jednotlivé ásti pece vytvo eny a jak bude pec zkonstruována.  Dále bude v této 

kapitole popsáno obslužné za ízení pece, z eho bylo vyrobeno a jak funguje. Nakonec 

se bude tato ást práce v novat volb  vhodných senzor , elektrických obvod  a 

popisem jejich fungování.  

 V poslední ásti bude práce popisovat, jaké laboratorní m ení bude na modelu 

pece provedeno, jaké za ízení bude pro tyto ú ely použito a zapojení t chto za ízení. 

Dále budou v této kapitole nam ená data zpracována a poté i vyhodnocena.  

V záv re né kapitole bude zhodnoceno, zda bylo dosaženo všech cíl , které byly 

stanoveny na za átku práce.  
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2. Teoretický rozbor 

 D íve, než bude vytvo en reálný model pr b žné oh ívací vícezónové pece a 

obslužného za ízení, které bude sloužit k ovládání tohoto modelu, je nutné znát základní 

pojmy. Musí být definovány (co je to a jak funguje) tyto pojmy. Pr b žná oh ívací 

vícezónová pec, PLC, termo lánek. 

2.1. Pec 

 Pec je prostor, který je odd lený od okolí. V tomto prostoru se z chemické, 

elektrické nebo jiné energie získává teplo. Toto teplo slouží k pr b hu technologického 

procesu, jako nap . tavení, oh ívání, vypalování, sušení, atd. [6], [7], [9] 

2.1.1. Návrh a stavba pecí 

 Navrhnout a postavit pec, je složitý proces. Aby bylo možné postavit kvalitní a 

spolehlivou pec, která bude vyhovovat všem zadaným požadavk m, je nutné se zam it 

na problémy udávané literaturou [7]. Jsou to tyto podmínky:   

I. Projektování pecí 

 P i projektování musíme postupn  vy ešit celou adu úkol . Nejprve je nutné 

vhodn  zvolit zdroj tepelné energie. Podle literatury [7], závisí volba vhodného 

tepelného zdroje na t chto podmínkách: 

a) Technických   

b) Technologických 

c) Ekonomických 

d) Bezpe nostních 

 

ad  a) Tyto podmínky se týkají požadavku na teplotu uvnit  pece. Tuto teplotu lze 

získat n kolika zp soby. V tabulce 1. jsou uvedeny teploty, jakých je možno 

dosáhnout v palivových pecích.  
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Tab. 1 – Teploty dosažitelné v palivových pecích 

 

V praxi se nepoužívají pouze palivové pece, ale ve velkém množství se 

využívají i pece elektrické. Proto si zde uvedeme tabulku 2., ve které jsou 

uvedeny teploty dosažitelné v elektrických pecích. Teploty uvedené v tabulce 

jsou maximální teploty odporových lánk , z ehož vyplývá, že skute ná 

teplota v peci je o 20 – 30°C nižší.  

Tab. 2 – Teploty dosažitelné v el. pecích 

 

ad  b)     Tyto podmínky zahrnují požadavky na pecní atmosféru. Podle toho, jakou 

atmosféru je zapot ebí uvnit  pece vytvo it, se volí i druh zdroje tepelné 

energie. Nap . abychom zabránili reakci atmosféry se vsázkou (vytvo ení 

ochranné atmosféry), použijeme, vzhledem k jednoduchosti ešení, k vyh ívání 

pece elektrický proud nebo u palivových pecí využijeme k oh evu sálavých 

trubek.  

ad  c) Zde je t eba zahrnout veškeré náklady, které budou zapot ebí na provoz a 

údržbu pece. Mezi tyto náklady pat í i náklady na p ívod el. energie u 

elektrických pecí a u palivových pecí jsou to náklady na dopravu paliva. 
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ad  d) Musí být zajišt no, aby obsluha i provoz pece byl bezpe ný, neboli v provoze 

nesmí docházet k výbuch m, nebezpe ím ohn  atd.  

 Po výb ru vhodného zdroje tepelné energie budeme pokra ovat v projektování 

tím, že navrhneme samotný tvar pece. Tato ást projektování je nejrozsáhlejší a 

nejsložit jší, nebo  existuje celá ada typ  a tvar  pecí. Proto je nutné mít pokro ilé 

znalosti v oboru pr myslových pecí. Faktor, který nejvíce ovliv uje výb r pece, jsou 

technické podmínky. Tyto podmínky v sob  zahrnují jaký typ vsázky, kterou budeme 

zpracovávat (rozm r a povaha vsázky), jaký technologický proces od pece vyžadujeme, 

a jaký požadujeme asový pr b h oh evu. Dalším d ležitým faktorem ovliv ující výb r 

tvaru pece je bezpe nost práce, hygiena a hospodárnost. Musíme si uv domit, že to 

nejlevn jší ešení, není vždy to nejlepší ešení. Aby bylo dosaženo bezpe nosti práce, je 

nutno v prost edí vyšších teplot a namáhavé práce zavád t mechanizaci, která snižuje 

pohyb pracovník  v nebezpe ném prost edí. P i výb ru pece nej ast ji postupujeme tak, 

že s p ihlédnutím na veškeré faktory vstupující do procesu výb ru tvaru pece, postupn  

vy azujeme nevhodné tvary, až nám z stane pouze tvar pece, který vyhovuje všem 

podmínkám. [7] 

 Dalším krokem p i projektování pece, je ur ení minimálního rozm ru pece. 

Stejn  jako p edchozí asti projektování, závisí minimální rozm r pece na technických, 

bezpe nostních, ekonomických a hygienických podmínkách. Jako technické podmínky 

jsou zde brány maximální rozm ry vsázky, která se bude v peci zpracovávat a umíst ní 

pece v objektu. Je rozdíl, zda pec stavíme do nového objektu, kde lze p izp sobit 

velikost objektu velikosti pece, nebo zda pec stavíme do starého objektu, kde musíme 

p izp sobit velikost pece na velikost objektu. Dále je t eba se rozhodnout, zda je 

vhodn jší postavit jednu v tší pec, která bude zpracovávat velké množství vsázky nebo 

je-li vhodn jší postavit více menších pecí. Výhodou velkých pecí je množství 

zpracované vsázky, ale v p ípad  jejich poruchy je zastavena celá výroba. V tší po et 

menších pecí nemá tak velký objem zpracované vsázky, avšak odstra ují nevýhody 

velkých pecí, protože p i poruše jedné pece, m že produkce probíhat aspo  v omezené 

mí e. Tato problematika ale už pat í do podmínek ekonomických, jelikož toto 

rozhodnutí má vliv na produkci podniku,  tím i na jeho zisk. [7] 

 P i projektování je t eba také ur it stupe  vybavení pece, její mechanizaci a 

automatizaci. Pec je nutno vybavit takovým za ízením (slouží na kontrolu a regulaci 
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veli in v peci), abychom byli schopni dodržet technologické požadavky. Tyto jsou   

udávané literaturou [7] takové: 

- Dodržení p esné teploty 

- Jakost povrchu 

- Dodržení tlaku paliva 

- Složení atmosféry v peci 

 P i volb  za ízení je nutné si uv domit, že není jedno, které za ízení bude 

použito. Nap . použití pyrometru k m ení teploty uvnit  pece, m že zkreslovat 

výslednou teplotu, a proto je zapot ebí použít jinou metodu k m ení teploty. Dále je 

nutno se zam it na dodržení hygieny a bezpe nosti, aby nedocházelo ke zran ním a 

úraz m, které by m ly v nejhorším p ípad  za následek smrt. [7] 

 Záv re nou fází projektování pecí, je ur ení zp sobu využití odpadních spalin. 

Využití odpadních spalin se týká jak palivových, tak i elektrických pecí. Jde o využití 

tepla, které odchází z oh ívaného materiálu. U palivových pecí se ješt  k tomuto teplu 

p idává teplo z odcházejících spalin. Teplo z oh átého materiálu i teplo z  odchozích 

spalin se nej ast ji používá k p edeh evu materiálu vstupujícího do pece. Provádí se to 

tak, že oh átý materiál nebo spaliny prochází  t sn  kolem materiálu vstupujícího do 

pece. [7] 

II. Konstruování pecí 

 Literatura [7] definuje konstruování pecí takto: „technické vyjád ení zám ru a 

požadavk , vyplývajících z projektu pece“. Úkolem je optimáln  vy ešit konstrukci pece 

z hlediska technického i ekonomického. P i konstrukci pece je nezbytné, aby byly 

dodrženy požadavky projektanta. Jsou to: 

- Druh materiálu a jeho jakost 

-  P esnost a kvalita vyrobených díl   

- P ezkoušení vyrobených díl  

- Správné uskladn ní a zabalení jednotlivých 

díl  

Po smontování, musí být pec schopna plnit ty funkce, ke kterým byla ur ena. 
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III. Tepelná bilance pecí 

 Tepelná bilance se zabývá všemi tepelnými procesy, které probíhají v peci. Je to 

nap . množství p ivedeného tepla, užite né teplo, tepelné ztráty v peci, atd. [1], [7], [9], 

[10] Tepelnou bilanci lze vyjád it pomocí matematického vztahu uvedeného v literatu e 

[7] takto: 

                                            (1) 

Kde: Qc – celkové p ivedené teplo [kcal] 

 Qu – užite né teplo [kcal] 

 Qz – tepelné ztráty [kcal] 

D íve, než si podrobn ji popíšeme jednotlivé veli iny ze vztahu . 1, si ur íme rovnici 

pro výpo et ú innosti pece. Literatura [7] uvádí tuto rovnici takto: 

                                                               (2) 

a) Užite né teplo 

 Užite né teplo je množství tepla, které je zapot ebí ke zvýšení teploty vsázky. 

[1], [7], [9], [10] Vztah pro jeho výpo et uvádí literatura [7] takto: 

                                        (3) 

Kde: m – hmotnost vsázky [kg] 

 cc – m rné teplo [kcal\kg deg] 

 t2 – kone ná teplota [°C] 

 t1 – po áte ní teplota [°C] 

b) Tepelné ztráty 

 Jsou to veškeré teplené ztráty, které u pece nastanou. [1], [7], [9], [10] Literatura 

[7] d li tyto ztráty takto: 

Elektrické pece: 

- Ztráty st nami Qs  [kcal] 
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- Ztráty sáláním otev enými pracovními prostorami Qd  [kcal] 

- Ztráta oh evem pomocného materiálu Qp  [kcal] 

Palivové pece: 

- Ztráty st nami Qs  [kcal] 

- Ztráty sáláním otev enými pracovními prostorami Qd  [kcal] 

- Ztráta oh evem pomocného materiálu Qp  [kcal] 

- Ztráta tepla ve spalinách (komínová ztráta) Qk [kcal] 

i. Ztráty tepla st nami 

 Je to množství tepla, které propustí st ny pece do okolí. [1], [7], [9], [10] 

Výpo et se provádí pomocí vzorce pro prostup tepla st nou. Literatura [7] uvádí vzorec 

takto: 

                                               (4) 

Množství tepla, které propustí st na o ploše 1 m2 za hodinu se zna í q a pro 

jednoduchou st nu se vypo te ze vztahu uvedený literaturou [7] takto: 

                                          (5) 

Avšak v praxi se setkáváme se st nami, které jsou složeny z n kolika vrstev. Každá 

vrstva má r znou tlouš ku, tepelnou vodivost, teplota vnit ní st ny není stejná s teplotou 

uvnit  pece a teplota vn jší pece není stejná jako teplota okolí. [1], [7], [9], [10] Z t chto 

d vod  musíme rovnici, kterou udává literatura [7], upravit takto: 

                                      (6) 

Kde: F – st ední povrch pece [m2] 

 s – tlouš ka st ny [m] 

 tv – teplota uvnit  [°C] 

 tzt  - vn jší teplota [°C] 

 1 – sou initel p estupu tepla z prac. prostoru na vnit ní st nu [kcal/m2h °C] 

 2 – sou initel p estupu tepla z plášt  pece do okolí [kcal/m2h °C] 
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s1 až sn – tlouš ka jednotlivých vrstev [m] 

1 až n – sou initel tep. vodivosti mat. jednotlivých vrstev [kcal/m2h °C] 

ii. Ztráty tepla sáláním otev enými pracovními prostorami 

 Mezi tyto ztráty pat í teplo, které nap . odejde pecními dve mi. D íve než si 

ukážeme výpo et pro tyto ztráty, je t eba si uv domit, že sou initel sálání pecního 

otvoru se blíží hodnot  sou initele pro absolutn  erné t leso. Z toho vyplývá, že 

rozeh átá pec sálá otev enými dve mi skoro stejn , jako sálá absolutn  erné t leso. 

Dále si ješt  musíme definovat n kolik vzorc  pot ebných k výpo tu ztráty tepla 

dve mi. [1], [7], [9], [10] Literatura [7] udává tyto vzorce takto: 

- Množství tepla vysálaného erným t lesem: 

                                             (7) 

- Množství vysálaného tepla: 

                                             (8) 

- Sou initel pohltivosti: 

                                                                (9) 

 V p ípad , že máme dostupné všechny pot ebné hodnoty pro výpo et množství 

tepla vysálaného erným t lesem a sou initele pohltivosti, lze jej vypo ítat ru n , 

ale pro urychlení a usnadn ní výpo tu, lze ode íst tyto hodnoty z tabulek v p íloze 1 a 

2. Jestliže jsme si vypo ítali (vy etli z tabulek) pot ebné hodnoty, p istoupíme k 

samotnému výpo tu ztráty tepla dve mi. [1], [7], [9], [10] Literatura [7] udává tento 

vzat takto: 

                                                  (10) 

Kde:  C  – sou initel sálání absolutn  erného t lesa (4,96) 

 T – absolutní teplota [°K] 

 C – sou initel sálání pecního otvoru 

 F – plocha otev eného dve ního prostoru [m2] 

  – doba, po kterou budou dve e otev eny  
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iii. Ztráty tepla oh evem pomocného materiálu 

 Tyto ztráty se po ítají stejn  jako užite né množství tepla. 

iv. Ztráta tepla ve spalinách 

 Tyto ztráty se po ítají pouze u palivových pecí a je to teplo, které obsahují 

spaliny, které odcházejí z vnit ního prostoru pece. U palivových pecí pat í mezi nejv tší 

ztráty, které pec má (p ibližné 55% všech ztrát). [1], [7], [9], [10] Vztah pro výpo et 

t chto ztrát udává literatura [7] takto: 

                                             (11) 

Kde: Vsp – objem odpadních spalin [Nm3] 

 csp – st ední m rné teplo spalin [kcal/ Nm3 °C] 

 t – teplota odpadních spalin [°C] 

c) Doba oh evu vsázky 

Tepelná bilance se, krom  teplotních proces  popsaných v p edchozích 

kapitolách, zabývá také dobou oh evu vsázky. [1], [7], [9], [10] Tato doba se vypo te 

pomocí rovnice, kterou udává literatura [7] takto: 

                                          (12) 

Kde: G  – váha vsázky na jednotku povrchu vsázky [kg/m2] 

 cs – st ední m rné teplo vsázky [kcal/kg °C] 

 c – sou initel p estupu tepla mezi pecí a vsázkou [kcal/m2h] 

 tp – teplota pece [°C] 

 tvz – za áte ní teplota vsázky [°C] 

 tvk – kone ná teplota vsázky [°C] 

V praxi se setkáváme s r znými tvary vsázky, proto neexistuje jednotný vzorec 

pro výpo et hodnoty G . Nyní si ukážeme výpo et této hodnoty pro základní 

geometrické tvary. Literatura [7] uvádí tyto vzorce takto: 
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Tvar desky: 

                                                   (13) 

Tvar válce: 

                                                   (14) 

Tvar koule: 

                                                    (15) 

Kde: s – tlouš ka desky [m] 

 r – polom r válce, polom r koule [m] 

 – m rná hmota [kg/m3] 

Aby bylo možné vypo ítat dobu oh evu materiálu v peci, musíme také stanovit 

hodnotu sou initele p estupu tepla c. P i výpo tu této hodnoty si musíme dát pozor, o 

jaký typ pece se jedná, jelikož tato hodnota se vypo te jinak u palivových pecí a jinak u 

pecí elektrických a palivových pecí nep ímo vytáp ných. Z d vodu složitosti se hodnota 

c u palivových pecí, ur í z tabulky. Pro ode tení hodnoty sou initele z tabulky, musíme 

znát st ední teplotu vsázky tvs a pom r plochy vsázky k vnit ní ploše pracovního 

prostoru . Tyto hodnoty se vypo tou z rovnic uvedených v literatu e [7] takto: 

                                          (16) 

                                                          (17) 

Kde: f – plocha vsázky [m2] 

 F – plocha pracovního prostoru pece v etn  dve í [m2] 

U elektrických pecí a palivových pecí nep ímo vytáp ných, budeme p i výpo tu 

hodnoty c vycházet ze vzorc  udávající literatura [7] takto: 
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                                          (18) 

D íve, než bude možno použít tento vzorec, je nutné si podle literatury [7] vypo íst tyto 

hodnoty: 

- Množství vysálaného tepla: 

                                        (19) 

- Množství tepla vysálaného absolutn  erným t lesem: 

                       (20) 

- Sou initel pohltivosti: 

                                                    (21) 

 Kde: ´1 – pom rná pohltivost st ny pece  

 ´2 – pom rná pohltivost vsázky 

 T1 – absolutní teplota pece [°K] 

 T2 – absolutní teplota vsázky [°K] 

2.1.2. Vyzdívky pecí 

 Jsou to matriály, které plní dv  funkce. Vymezují pracovní prostor pece a snižují 

tepelné ztráty pece. Proto je zapot ebí, aby m ly dobré žáruvzdorné a izola ní 

vlastnosti.  

 P i výb ru t chto materiál  je nutno se zam it na vlastnosti podle [11]: 

- Klasifika ní teploty – nejedná se o teplotu použitelnosti materiálu, ale o 

smluvní teplotu, kde kritériem je smršt ní vlivem této teploty po ur itou 

dobu. Aby vyzdívka dosáhla dlouhé životnosti, je zapot ebí, aby vyzdívka 

byla vystavena teplot  minimáln  o 150°C nižší než je teplota klasifika ní. 

- Rychlosti proud ní spalin 

- Chemických vliv  

- Mechanické únosnosti 

- Ne istoty a strusky 



  

- 14 - 
 

 Jako moderní vyzdívky peci se používají rohože z keramického vláknitého 

materiálu.[6], [7], [11].  Pro zlepšování izola ních vlastností a p edcházení problém m 

se smrš ováním, se z keramických vláknitých rohoží sestavují moduly. Moduly jsou 

rohože, které jsou umíst ny kolmo k vnit nímu povrchu st ny a jsou siln  stla eny. 

Uspo ádání modul  máme dvojího druhu. Do šachovnice, která je zobrazena na obr. 1 

nebo do ad, které jsou zobrazeny na obr. 2.[11] 

                                                 

Obr. 1 – Uspo ádání modulu do šachovnice.                                     Obr. 2 - Uspo ádání modulu do ad. 

 Nyní si v tabulce 3. uvedeme materiály a jejich vlastnosti, které se používají jako 

vyzdívky pecí.[11] 

Tab. 3 – Materiály vyzdívek pecí 

 

Vyzdívky pecí mohou být konstruovány z materiál  uvedených v tabulce 3. jako 

jednovrstvé, ale nej ast ji se používají vyzdívky vícevrstvé, nebo  na druhou vrstvu 

(vrstva, která není v p ímém kontaktu s pracovním prostorem pece) jsou kladeny menší 



  

- 15 - 
 

nároky, a proto lze použít levn jší materiály, což má za následek snížení celkových 

náklad  na stavbu pecí.[7], [9], [11] 

2.1.3. Sálavé vytáp ní pecí 

 Mezi sálav  vytáp né pece pat í pece vytáp né elektrickým odporovým t lesem 

a pece vytáp né pomocí sálavých topných trubek.  

a) Elektrické odporové pece 

 Elektrické odporové pece využívají pro tepelné zpracování teplo, které vznikne 

p em nou elektrické energie na energii tepelnou. Nej ast jším zp sobem, jak získat 

pot ebné teplo z elektrické energie, je její pr chod p es odporové t leso, které se 

zah ívá. Jako odporové t leso se nej ast ji používají dráty nebo pásy, které jsou 

vyrobeny z materiál  (kovu nebo slitin), které snesou vysoké teploty. Kovové materiály 

lze použít do maximální teploty 1200°C. Slitiny lze použít do teplot vyšších, až do 

1700°C. P ehled materiál  používaných jako odporové t leso udává tab. 4 dle literatury 

[7]. Velkou nevýhodou tohoto zp sobu vytáp ní je malá pevnost odporových t les p i 

vyšších teplotách a jejich malá odolnost proti n kterým plyn m, které jsou obsaženy 

v ochranné atmosfé e pece. [7],[9] 

Tab. 4 – Materiály používané jako odporové t lesa 

 

b) Pece vytáp né sálavými topnými trubkami 

 Aby nedocházelo uvnit  pece ke kontaktu mezi spalinami a tepeln  

zpracovávaným materiálem, tedy k jeho znehodnocování, používá se vytáp ní pecí 
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pomocí sálavých topných trubek. Tyto trubky se vyrábí z niklchrómových ocelí 

s obsahem chromu až 15% nebo mohou být vyrobeny i z keramických materiál . 

Teplota, pro kterou se tento systém vytáp ní používá, se pohybuje kolem 1100°C, ale 

m že se m nit v závislosti na použitém materiálu. P i konstrukci tohoto topného 

systému je nutné splnit celou adu podmínek. Mezi tyto podmínky pat í rovnom rné 

rozžhavení trubky tak, aby nedocházelo k vytvá ení míst s výrazn  vyšší nebo nižší 

teplotou. [7],[9] 

2.1.4. Atmosféra uvnit  pece 

 Jedním z nejd ležit jších aspekt , který ovliv uje výslednou jakost materiálu 

tepeln  zpracovávaného v pecích, je atmosféra v pracovním prostoru pece. Plyny 

(kyslík v p ípad  nep ímého vytáp ní pecí a spaliny v p ípad  p ímého vytáp ní pece) 

obsažené v pecní atmosfé e p sobí rozdíln  na daný typ tepelného zpracování. Proto je 

nutné v peci vytvo it takovou atmosféru, která bude pro daný typ tepelného zpracování 

vhodná, protože nevhodn  zvolená atmosféra m že mít za následek znehodnocení 

materiálu nap . okysli ením.[6],[7],[9] Základní rozd lení pecní atmosféry udává 

literatura [6],[7] takto:  

- Ochranné – chrání materiál p ed chemickou reakcí jako je oduhli ení, 

nauhli ení a oxidace. 

- Aktivní – opakem ochranné atmosféry je atmosféra aktivní, která 

chemické reakce (jako je oxidace, nauhli ení a oduhli ení),  vyvolává. 

Dále m žeme d lit atmosféry podle technologie výroby. Toto d lení udává literatura 

[6],[7],[9] takto: 

- Exotermická – tato atmosféra se vyrábí ve vyvíje i atmosféry ízeným 

spalováním svítiplynu, zemního plynu nebo jiných topných plyn  a 

dostate ným množstvím vzduchu, abychom byli schopni udržet 

pot ebnou teplotu bez p ívodu jiného tepla. Používá se k lesklému žíhání 

m di, mosazi bronzu, pro tepelné zpracování neželezných kov  a 

k pájení nízkouhlíkových ocelí.  

- Endotermická – atmosféra se vyrábí v retort  nedokonalým spalováním 

zemního plynu, základních topných plyn , propanu nebo butanu. Oproti 

exotermické atmosféry je v retort  malé množství vzduchu, což má za 
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následek nutnost p ivád t do retorty teplo z jiného zdroje. Tato atmosféra 

se používá pro lesklé kalení a žíhání oceli se st edním a vysokým 

obsahem uhlíku a pro cementování a nitridování oceli s obsahem uhlíku 

do 0,6%.  

- Atmosféry vzniklé št pením pavku – Stejn  jako endotermické 

atmosféry, se tyto atmosféry vyráb jí v retort  pomocí št pení pavku. 

Do výrobního procesu je zapot ebí dodávat teplo z jiného zdroje 

(podobný princip jako endotermické atmosféra). Z d vodu cenové 

náro nosti výroby této atmosféry, se používá pouze pro lesklé žíhání a 

kalení, pájení nerezav jících a slitinových ocelí s vysokým obsahem 

niklu, chrómu nebo manganu. 

2.1.5. ízení (regulace) pecí  

 Moderní pr myslové pece využívají ke svému ízení systémy PLC 

(Programmable Logic Controller). Tématice PLC systém  se budu v novat v kapitole 

níže. Abychom byli schopni ídit proces tepelného zpracování uvnit  pece, je zapot ebí 

sledovat celou adu veli in. Mezi tyto veli iny pat í teplota a složení pecní atmosféry. 

V p ípad  elektrických pecí je nutno ješt  sledovat množství p ivedené elektrické 

energie, nap tí a proud. Jako systém sledování a korigování t chto veli in využíváme 

uzav ený regula ní obvod, který je zakreslen na obr. 3.[2], [7], [9] 

Uzav ený regula ní obvod 

 

 

Obr. 3 – Uzav ený regula ní obvod 

 Uzav ený regula ní obvod se skládá z regulátoru ( ídicího systému ozna eného 

na obr.3 jako R), regulované soustavy (ozna eného na obr.3 jako S), výpo tových len  

a zp tné vazby. [12], [13], 14]  Do tohoto obvodu vstupuje: 
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- Vstupní veli ina – w(t) 

- Odchylka – e(t) = w(t) – y(t) 

- Ak ní veli ina – u(t), uR (t) 

- Poruchová veli ina – v(t), n(t) 

- Výstupní veli ina – y(t) 

2.1.6. Rozd lení pecí 

  Pece lze rozd lit podle r zných hledisek. Literatura [6] klasifikuje pece podle 

t chto charakteristických vlastností: 

- Technologické ur ení 

- Zdroj tepla 

- Tvar pracovního prostoru 

- Zp sob využití tepla odpadních spalin 

a) Technologické ur ení 

 Zde se pece rozd lí podle ú elu, pro jaké byly vyrobeny, neboli k emu v praxi 

slouží. Jsou to pece: 

- Oh ívací – Jejich ú elem je pouze materiál oh át p ed jeho dalším 

zpracováním (válcování, kování, lisování) na požadovanou teplotu. 

Podrobn jšímu popisu se budeme v novat v kapitole níže. 

- Sušící – Používají se k odstra ování vlhkosti z výrobk  nebo strojních 

sou ástí. 

- Pro tepelné zpracování – Tyto pece se používají k tepelnému zpracování. 

Je to kalení, popoušt ní nebo žíhání. 

- Tavicí – Tyto pece jsou ur eny k roztavení materiálu. 

- Vypalovací – Jejich ú elem je vypalování nap . keramického materiálu. 

- Destila ní – Pomocí destilace zde vzniká z vsázky produkt. 

 

b) Zdroj tepla 

 Podle vzniku tepla pot ebného k vykonání požadovaného technologického 

procesu se d lí na pece: 
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- Plamenné – Tyto pece používají k vytvo ení tepla spalování paliva. Toto 

palivo m že být ve form  plynu, kapaliny nebo ve form  pevného paliva. 

- Elektrické – Zde slouží k vytvo ení tepla elektrická energie. Jsou to nap . 

pece induk ní, odporové, atd.  

- Bez vn jšího zdroje – K vytvo ení tepla zde neslouží žádný vn jší zdroj 

energie. Využívá se zde pouze vnit ní chemické energie ze 

zpracovávaného materiálu.  

 

c) Tvar pracovního prostoru 

 Podle tvaru, ve kterém probíhá technologický proces, se d lí na pece: 

- Šachtové – Slouží ke zpracování vsázky nepravidelného tvaru. Tato 

vsázka vyplní celý pracovní prostor. 

- Vanové – Zde se zpracovává vsázka ve form  tekutiny. Vsázka vypl uje 

pouze ást pracovního prostoru. 

- Pr b žné – popsány v kapitole níže. 

- Karuselové – Tato pec je specifická v tom, že vsázka se zde pohybuje 

spolu s níst ji. Níst j má tvar mezikruží. 

- Rourové – Jejich specifickou vlastností je válcový pracovní prostor, 

který se neustále otá í a má mírný náklon. Osa pece není rovnob žná s 

osou horizontální. 

- Tunelové – Níst j zde tvo í ada vozík  a pohybuje se spolu se vsázkou 

v p ímém sm ru. 

- Komorové – U t chto pecí se vsázka v pr b hu technologického procesu 

nikde nepohybuje, pouze leží na níst ji. Pracovní prostor má konstantní 

teplotu ve všech místech. 

 

d) Zp sob využití tepla odpadních spalin 

 Podle zp sobu p edeh evu spalovacího vzduchu se d lí pece na: 

- Rekuperativní – p edeh ev se provádí pomocí rekuperátoru 

- Regenerativní – p edeh ev se provádí pomocí regenerátoru 

- Bez vým níku – zde se neprovádí p edeh ev 
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 Pece nelze v praxi jednozna n  rozd lit podle výše uvedených hledisek, nebo  

více typ  pecí mohou mít stejné vlastnosti. Podle t chto hledisek se vytvo ený model 

pece adí mezi pece oh ívací, elektrické, pr b žné bez vým níku.  

2.1.7. Oh ívací pece 

 Už z názvu vyplývá, že tyto pece slouží k oh evu materiálu p ed jeho dalším 

zpracováním (tvá ením za tepla). D je se to z toho d vodu, že s rostoucí teplotou 

materiálu se zvyšuje jeho plasticita a snižuje jeho deforma ní odpor. To má za následek 

snížení spot eby energie, které je zapot ebí p i dalším zpracování materiálu a zvýšení 

životnosti tvá ecích stroj  a nástroj . Teplota, na kterou se matriál oh ívá, musí být 

vždy vyšší, než vyžaduje technologie tvá ení, protože materiál se p ed a v pr b hu 

tvá ení ochlazuje vlivem jeho dopravy k tvá ecímu stroji, kontaktem s tvá ecím nebo 

dopravním za ízením (nap . válce u válcovací trat , dopravníky, atd.). Na tuto teplotu 

má také vliv délka a intenzita tvá ení. Musíme si ovšem dát pozor, aby teplota nebyla 

p íliš velká, protože p eh átí materiálu by mohlo mít za následek jeho znehodnocení 

(zhoršení mechanických vlastností, strukturální p em na, atd.). [5], [6] 

2.1.8. Pr b žné pece 

   Jsou takové pece, kde materiál pracovním oh ívacím prostorem prochází 

pr b žn  a je peci p esouván r znými zp soby. Podle zp sobu dopravy materiálu 

pr b žnou pecí, se pece podle literatury [5], [6], [7] d lí na:  

- Narážecí – zde je materiál posouván p es pec pomocí tla ného stroje 

- Krokové – materiál je posouván pomocí vzájemn  propojeným svislým a 

vodorovným pohybem  

- Vále kové – k pohybu materiálu zde slouží hnané vále ky 

- Dopravníkové – materiál je posouván dopravníkem, popis v následující 

kapitole 

- St ásací – materiál je posouván pomocí vibra ního pohybu podlahy 

- Etážové – tyto pece jsou ur eny pro sypké materiály, kde materiál 

postupn  propadává z nejvyššího do nejnižšího poschodí (etáží) a to 

pomoci r zných za ízení  
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a) Pr b žné pece dopravníkové 

 U t chto pecí je materiál dopravován od vstupní k výstupní ásti pece pomocí 

dopravníku, který m že být pásový, et zový, nebo lanový. Pohyb m že být souvislý 

nebo postupný.Schéma pr b žné dopravníkové pece m žeme vid t na obr. 6. [7] 

 

Obr. 4 – Pr b žná pec dopravníková 

 Prostory pr b žné dopravníkové pece m žeme rozd lit na vstupní, pecní a 

výstupní ást. Ve vstupní ásti dochází k nasazení materiálu na dopravník pece. D je se 

to pomocí jiného dopravníku nebo pomocí vtla ovacího stroje, který vtla uje materiál 

ze zásobníku na dopravník pece. Výstupní ást slouží k p esunu oh átého materiálu 

z pecního dopravníku na dopravník, který vede k za ízení pro další zpracování (nap . 

válcovací stolice). P esun materiálu provedeme pomocí vytla ovacího stroje nebo 

pomocí skluzu. Pecní ást slouží k oh evu materiálu. Tento oh ev probíhá v n kolika 

zónách. Jako zónu uvažujeme místo se zdrojem tepla. Nej ast ji se používá oh ev ve 

dvou nebo t ech zónách. V p ípad  pece se t emi zónami, probíhá oh ev v oh ívacím 

pásmu, které je charakterizováno maximální teplotou, která je konstantní v celém 

prostoru pásma. P edchází p edeh ívací pásmo, které z velké ásti využívá teplo 

z oh ívacího pásma a je charakteristické postupným zvyšováním teploty po jeho délce 

sm rem k oh ívacímu pásmu. Posledním pásmem, je pásmo vyrovnávací, které slouží 

k vyrovnání teplot po celém pr ezu materiálu. [5], [6], [7] 

2.2. M ení teploty (termo lánek) 

 Termo lánek je sníma , který slouží k m ení teploty. Teplotu m í na základ  

Seebeckova jevu. Tento jev si popíšeme v kapitole níže. Schéma termo lánku m žeme 

vid t na obr. 5. [2], [4], [7], [8], [9] 
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Obr. 5 - Termo lánek 

Nyní si popíšeme jednotlivé ásti termo lánku podle [8]: 

- M ící (teplý) spoj – Na tomto spoji se zjiš uje m ená teplota. 

- Srovnávací (studený) spoj – Na tomto spoji se udržuje konstantní teplota, která 

slouží jako vztažná teplota v kone né fázi ke stanovení termoelektrického nap tí. 

- Prodlužovací vedení – V p ípad , že termoelektrický lánek je z oby ejných kov  

(nap . Cu, Fe), je prodlužovací vedení ze stejných kov  jako termoelektrický 

lánek. Jestliže je termoelektrický lánek ze vzácných kov , prodlužovací vedení 

vyrobeno z kov  oby ejných, pak z takových, aby m ly stejnou charakteristiku  

v omezeném teplotním rozsahu s kovy vzácnými. 

-  Spojovací vedení – Slouží pouze jako spojovací prvek mezi m ícím za ízením a 

termo lánkem 

2.2.1. Seebeck v jev 

 Seebeck v jev je založen na p evodu tepelné energie na energii elektrickou. 

Mezi dv ma r znými vodi i (polovodi i) spojenými do uzav eného obvodu, lze nam it 

termoelektrické nap tí (E). Toto nap tí lze zm it, pouze pokud budou mít oba konce 

rozdílnou teplotu, protože rozdílnost teplot obou konc  zp sobí, že obvodem za ne 

protékat proud. Jestliže obvod rozpojíme na jakémkoli míst , vznikne na svorkách 

elektrické nap tí, které v p ípad  malých rozdíl  teplot mezi ob ma spoji vypo teme 

podle [8] ze vztahu . 22 takto: 

        (22) 
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V p ípad  velkých tepelných rozdíl  mezi ob ma konci, musíme vycházet ze vtahu 

podle [8] takto: 

 

Kde:  A, B,  – Seebeckovy koeficienty 

tA, tB – teplota spoj  

2.2.2. Charakteristika termo lánku 

- Nap tí, které vzniká v termo lánku, je závislé pouze na teplotách spoj . [8], [9] 

- P idáním dalších vodi  do obvodu termo lánku nebude mít vliv na 

termoelektrické nap tí, pokud konce každého dalšího vodi e mají na spojích 

stejnou teplotu. [8], [9] 

- V p ípad , že srovnávací spoje nemají konstantní teplotu, je možno použít další 

termo lánek, u kterého mají srovnávací spoje teplotu konstantní. [8], [9] 

- Jestliže teplota srovnávacích spoj  bude jiná, než udává norma, vyskytne se 

v m ení odchylka. [8], [9] 

- Aby byla hodnota srovnávacích spoj  konstantní, je t eba použít kompenza ních 

zapojení nebo íslicovou korekcí nebo je t eba umístit srovnávací spoje do 

termostatu. [8], [9] 

- Musí být odstran ny rušivé vlivy (vliv elektrického a magnetického pole, vliv 

parazitních proudových smy ek a vliv parazitních kapacitních vazeb), nebo  

nam ené hodnoty termoelektrického nap tí jsou pouze v ádech jednotek 

milivoltu. [8], [9] 

2.2.3. Konstrukce termo lánk  

Podle literatury [8] lze termo lánky d lit na: 

a) Drátové – Jsou konstruovány ze dvou kov , které jsou uloženy v keramických 

izola ních trubi kách. P íklad drátových termo lánk  m žeme vid t na obr. 6. 

[6],[7],[8],[9] 

b) Pláš ové – Tyto termo lánky jsou konstruovány tak, že m ící spoje jsou 

uloženy v plášti, který má tvar trubky a jsou opat eny izola ním materiálem. 

Typy pláš ových termo lánk  m žeme vid t na obr. 7. [6],[7],[8],[9] 
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           Obr. 6 – Drátový termo lánek                                               Obr. 7- Pláš ové termo lánky 

2.2.4. Typy termo lánk  

 Materiál použitý k výrob  termo lánk  udává teplotní rozsah, chemickou a 

korozní odolnost, odolnost proti ioniza nímu zá ení, atd. Typy termo lánk  m žeme 

vid t v tab. 5 udávané literaturou [8]. [6],[7],[8],[9], [17] 

Tab. 5 – Typy termo lánk  

 

Vlastnosti jednotlivých typ  termo lánk : 

- K – vhodný pro inertní a oxida ní atmosféry, necitlivý pro neuronový tok 

- T – pro reduk ní a oxida ní atmosféru, pro nízké teploty 

- J – vhodný pro reduk ní, oxida ní a inertní atmosféru a pro vakuum 

- N – vhodný pro cyklické zm ny teplot a jadernou energetiku 
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- E – vhodný pro vakuum a st edn  oxida ní atmosféru 

- R – pro vysoké teploty, je odolný v i korozi a oxidaci 

- S – stejný jako R 

- B – podobné vlastnosti jako R a S  

- G – pro extrémn  vysoké teploty, chemicky stabilní, pro oxida ní atmosféru 

- C – podobné vlastnosti jako G 

2.3. Programovatelné logické automaty (PLC) 

 Tento název vychází z anglického „Programmable Logic Controller“. Je to 

za ízení (po íta ), který slouží k ízení pr myslových proces  v reálném ase. P íklad 

takového za ízení  je na obr. 8. Toto za ízení neovládá pouze jednotlivé stroje, ale i celé 

výrobní linky. Velkým rozdílem oproti b žným po íta m je to, že PLC programy 

probíhají v cyklech a periférie jsou p ímo uzp sobeny k napojení na technologické 

procesy. Hlavní ást periférií tvo í digitální a analogové vstupu i výstupy. Krom  t chto 

vstup  a výstup  lze k perifériím PLC p ipojit celou adu modul , které slouží nap . pro 

polohování nebo pro sb r a p enos dat.  Podle konstrukce t chto automat  je d líme na 

modulární a kompaktní. Kompaktní automaty jsou charakteristické tím, že jeden modul 

obsahuje procesor, digitální a analogové vstupy i výstupy, základní komunika ní 

za ízení a zdroj. Nevýhodou této konstrukce je omezená rozši itelnost. Modulární 

automaty tuto nevýhodu odstra ují tím, že jednotlivé komponenty jsou tvo eny moduly. 

ili automat je tvo en modulem se zdrojem, s procesorem, s vstupy a výstupy a dalšími 

funk ními moduly. [19] 

 

Obr. 8 – Programovatelný logický automat 
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Vlastnosti PLC: 

- Schopnost zpracovat analogové, digitální a binární signály a 

matematické funkce 

- Komunikace s jinými systémy 

- P enos dat 

- Možnost uchovat nam ené hodnoty 

- Vlastní diagnostika 

- Odoln jší než b žné po íta e  

- Programování pomocí žeb í kového diagramu 
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3. Návrh a konstrukce reálného modelu pece 

 P i návrhu a konstrukci modelu oh ívací vícezónové pece, bylo postupováno 

podle popisu v kapitole 2.1.1. Vzhledem k tomu, že se jedná o model pro školní ú ely, 

nebyly p i stavb  tohoto modelu striktn  dodrženy zásady pro konstrukci a volbu 

stavebního materiálu skute ných pecí. V p ípad  dodržení všech t chto zásad, které se 

používají p i konstrukci moderních pecí, je model p íliš nákladný, složitý a 

p edimenzovaný. P esto použité materiály jsou pro daný ú el vyhovující. P i návrhu a 

konstrukci pece byla využita studentská verze programu Autodesk Inventor. Tento 

program slouží k po íta ovému 3D modelování sou ástí. Pomocí tohoto programu byl 

vytvo en po íta ový 3D model pece. P ed vytvo ením fyzického modelu pece, byl 

po íta ový model konzultován a byly odstran ny zjišt né nedostatky. Z celkové sestavy 

pece byly vytvo eny výkresy jednotlivých komponent . Dle výkres  se jednotlivé 

sou ásti vyráb ly. Tyto výkresy jsou sou ásti  elektronické p ílohy. 

3.1. Seznam použitého materiálu 

 P i stavb  samotného modelu pece a veškerého p íslušenství pot ebného 

k obsluze a ízení pece, byly použity tyto materiály: 

- Šamotové plátky rozm r  200x125x11 mm, 300x65x12 mm 

- Plechy tlouš ky 1 a 2 mm 

- Plochá ocel rozm r  20x2 mm, 20x4 mm 

- Uzav ený tvercový profil rozm r  50x50x2 mm, 60x60x2 mm 

- Uzav ený obdélníkový profil rozm r  20x10x2 mm, 50x20x2 mm, 

60x30x2 mm, 60x40x2 mm 

- Otev ený profil U rozm r  15x15x2 mm, 50x30x3 mm 

- et zy z jízdního kola 

- Duralové kvádry 

- Ty  kulatá ocelová pr m ru 10 mm 

- Ty  kulatá ocelová pr m ru 12 mm 

3.2. Stavba fyzického modelu pece 

 Tato kapitola bude v nována samotné stavb  fyzického modelu pr b žné 

oh ívací vícezónové pece. Tento model m žeme vid t na obr. 9. 
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Obr. 9 – Model pr b žné oh ívací vícezónové pece 

 Nyní budou popsány jednotlivé ásti pece, jejich vytvo ení a materiál použitý 

pro jejich stavbu. 

3.2.1. Základna modelu pece 

 Základnu modelu pece tvo í 3 díly, jak m žeme vid t na obr. 10. Levá i pravá 

ást je vyrobena z otev eného profilu U 50x30x3 mm, ploché oceli o rozm ru 20x4 mm 

a plechu tlouš ky 3 mm. Rozp rky jsou vyrobeny z kulaté oceli o pr m ru 12 mm. 

Nejprve byly podle výkresu (e. p íloha. 1, 2, 3, 4, 5, 6), zhotoveny z U profilu pravý a 

levý podélník. Z ploché oceli  bo ní výztuhy st ny pece, z plechu držáky kolejni ek a 

z kulaté oceli rozp rky. Následn  k p ipraveným podélník m  p iva eny bo ní výztuhy i 

držáky kolejni ek podle výkresu ( e. p íloha 7, 8). Tím vznikne pravá a levá ást 

základny.Mezi levou a pravou ást základny vloženy rozp rky a vše sešroubováno  

šrouby velikost M5, ímž byla vytvo ena kovová základna pece (obr. 10).  

 

Obr. 10 – Základna modelu pece 
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3.2.2. Vyzdívka pece 

 Na obr. 11 m žeme vid t vyzdívku modelu pece. Jednotlivé díly vyzdívky jsou 

vyrobeny úpravou šamotových plátk  o rozm rech 200x125x11mm a 300x65x12 mm.  

Podlahu vyzdívky tvo í dv  vrstvy šamotových plátk , které jsou vloženy mezi st ny 

pece. První vrstva (spodní) má tvar kvádru, jehož rozm ry udává výkres spodní podlahy 

(e. p íloha. 9). Na tuto spodní vrstvu jsou upevn né kolejni ky pro vedení 

dopravníkových et z . Druhá vrstva (vrchní) je složena z upravených kvádr  

(vybroušené drážky), které vypl ují prostory mezi kolejni kami. Rozm r druhé vrstvy 

podlahy udávají výkresy vrchní vrstvy (e. p íloha. 10, 11, 12, 13, 14). Jednotlivé díly 

bo ních st n pece (e. p íloha. 15)  tvo í pouze jedna vrstva šamotových plátk . Strop 

pece je tvo en šamotovými plátky, které jsou upraveny do tvaru „T“ (e. p íloha. 16, 17). 

Tvar „T“ má zabránit  zhroucení st n dovnit  pece. Rozmíst ním stropních díl  se 

vytvo í 3 otvory, které slouží pro vložení halogenových lamp pro vytáp ní pece. 

Poslední ást vyzdívky pece tvo í ela (e. p íloha. 18), která brání unikání tepla p es 

vstupní a výstupní otvory pece. Držáky t chto el byly vyrobeny sva ením díl  z plechu 

tlouš ky 2 mm (e. p íloze. 19 a 20).  

 

Obr. 11 - Vyzdívka pece 

3.2.3. et zový dopravník 

 Pro dopravu materiálu byl z d vodu jednoduchosti vybrán et zový dopravník 

(obr. 12). Ten se skládá z et zu jízdních kol, pomocí kterého se materiál posouvá od 

vstupu až k výstupu pece.  Další ást pat ící k et zovému dopravníku jsou již zmín né 

kolejni ky, které jsou vyrobene z profilu U o rozm rech 15x15x2 mm a upravene podle 
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výkresu kolejni ky (e. p íloha. 21). Tyto kolejni kz slouží jako vodící drážka pro et z 

uvnit  pece. Dále se dopravník skládá z hnací a hnané h ídele (e. p íloha. 22, 23). Hnací 

a hnaná h ídel mají rozdílnou konstrukci, zp sob otá ení ozubených kol a zp sob 

uchycení. Hnací h ídel je delší, pro spojení s motorem. Má osazení, na které byla 

p iva ena ozubená kola, použitá rovn ž z jízdních kol. Tato h ídel je uložena v pevném 

držáku (e. p íloha. 24), který brání osovému posouvání h ídele, a který je opat en 

ložisky pro tuto h ídel. Hnací h ídel se otá í  i s p iva enými  ozubenými koly. Hnaná 

h ídel je kratší, je opat ena ložisky, na která se uchytí ozubená kola. Je uložena 

v napínáku (e. p íloha. 25), který je opat en drážkou, která spolu s t menem (e. p íloha. 

26) umož uje posun h ídele v podélné ose pece a tím napínání et z . Z toho vyplývá, 

že hnaná h ídel se neotá í, otá í se pouze ozubená kola. Mezi poslední ásti dopravníku 

pat í motor, který celý et zový dopravník pohání. Tento motor je uchycen pomocí 

držáku (e. p íloha. 27), který je p ipevn n k základu pece. Hnací h ídel je spojena 

s h ídelí motoru, za pomocí spojky (e. p íloha. 28). 

 

Obr. 12 - et zový dopravník 

3.2.4. Vytáp ní pece 

 Jako zdroj tepla, pot ebné k vytáp ní pece a k oh átí vsázky, byly zvoleny 

halogenové reflektory, nebo  je to levný a jednoduchý zp sob vytáp ní, který z ásti 

simuluje elektrické odporové pece a z ásti simuluje pece vytáp né sálavými trubkami. 

Reflektory mají ozna ení IP44 a rozm r 140x110x80 mm. Jejich napájení nap tí je 230 

V/50 Hz a jsou ur eny pro 120 W respektive pro 150 W žárovky. Tyto reflektory jsou 

umíst ny ve t ech stropních otvorech pece, jak m žeme vid t na obr. 13. 
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Obr. 13 – Vytáp ní pece 

 

3.2.5. Výtla né za ízení 

 Materiál, který byl ze zásobníku p iveden na et zový dopravník, je t eba po 

pr chodu pecí a oh átí z tohoto dopravníku odstranit. K tomu slouží výtla né za ízení, 

které je zobrazeno na obr. 14. Výtla né za ízení se skládá z podložky (e. p íloha. 29), 

výtla ného trnu (e. p íloha. 30, 31, 32), sv telné závory, ze dvou spína  (e. p íloha. 33, 

34), držáku výtla ného za ízení (e. p íloha. 35) ozna eného na obrázku žlutou barvou, 

motoru a držáku motoru (e. p íloha. 36, 37, 38). Podložka je vyrobena úpravou 

uzav eného obdélníkového profilu o rozm rech 60x30x2 mm tak, aby mohly touto 

podložkou procházet et zy. Tato podložka slouží k tomu, aby materiál p i vytla ování 

z dopravníku nezapadnul mezi et zy. Sv telná závora je tvo ena držáky (e. p íloha. 39, 

40, 41) pro diodu a fototranzistor (ozna ená na obr. 13 oranžov  a zelen ) a slouží zde 

pro ovládání motoru et zového dopravníku a výtla ky. Podrobn ji tomuto tématu se 

v nujeme v další kapitole. Spína e jsou vyrobeny z duralu a slouží k zastavení 

výtla ného trnu v jeho krajních polohách. Výtla ný trn je složen ze dvou trubi ek 

r zných pr m r  a vále ku. Do trubi ky v tšího pr m ru je zasunuta trubi ka menšího 

pr m ru a uvnit  je opat ena závitem. Do menší trubi ky je ješt  vložen vále ek, který 

je také opat en závitem. Jakmile se za ne vále ek otá et, za ne se menší trubi ka 

vysouvat. Držák motoru je vyroben ze dvou duralových desek a slouží ke spojení 

h ídele motoru s vále kem trnu. 



  

- 32 - 
 

 

Obr. 14 - Výtla né za ízení 

 

3.2.6. Zásobník  

 Zásobník a systém dopravy materiál  ze zásobníku, který m žeme vid t na obr. 

15, se skládá z násypky (e. p íloha. 42), z vodících drážek (e. p íloha 43, 44),  stojin 

(nohy) (e. p íloha 45, 46), držáku motoru, motoru, h ídele (e. p íloha. 47), držáku 

h ídele (e. p íloha. 48), ozubených kol (e. p íloha. 49), spojky (e. p íloha. 50) a systému 

snímání polohy. Násypka je vyrobena z plechu tlouš ky 1 mm, do které lze vložit v tší 

množství materiálu pro oh ev. Vodící drážky jsou vyrobeny z profilu U o rozm rech 

15x15x2 mm. Slouží k doprav  materiálu z násypky na et zový dopravník. Stojiny 

(nohy) zásobníku jsou vyrobeny z uzav eného obdélníkového profilu o rozm rech 

20x10x2 mm. Na tyto stojiny je p ipevn na násypka a vodící drážky. Držák motoru je 

vyroben ze dvou sou ástí (e. p íloha. 51, 52). Z uzav eného obdélníkového profilu o 

rozm rech 60x30x2 mm a uzav eného tvercového profilu 50x50x2 mm sva eného jako 

celek podle výkresu v ( e. p íloze. 53). Na h ídel, která je uchycena v držácích h ídele, 

jsou p ipevn na ozubená kola, která slouží k vysunutí materiálu z vodících drážek na 

dopravník.  H ídel je spojena s h ídelí motoru pomocí spojky.  Systém snímání otá ek 

motoru se skládá z držáku sv telné závory (e. p íloha. 54, 55) a kotou ku (e. p íloha. 

56), který je p ipevn n na h ídel, prochází sv telnou závorou a je opat en dírami, jejichž 

po et je dvonásobný, než je po et zub  ozubeného kola, aby bylo dosaženo dostate n  

p esné m ení otá ek.  
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Obr. 15 - Zásobník 

3.2.7. Zateplení a kryt pece 

 Pro zabrán ní únik m tepla šamotovou vyzdívkou pece, je pec opat ena 

zateplením z edi ové vaty zajišt nou plechovým krytem (obr. 16). Plechový kryt je 

vyroben z plechu tlouš ky 1 mm a tvo í jej dva bo ní díly (e. p íloha. 57) a jeden vrchní 

díl (e. p íloha. 58).  Zateplení z edi ové vaty  z d vodu lepší manipulace a zlepšení 

pevnosti, je p ilepeno na kryt pece. Bo ní plechové díly jsou šrouby p ipevn n na 

základnu pece. Pec se zakryje nasazením vrchní ásti krytu pece a tím se zajistí i bo ní 

díly v horní ásti. 

 

Obr. 16 - Kryt a zateplení pece 
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Obr. 20 – Rozmíst ní termo lánk  

 Jelikož samotné termo lánky jsou zdrojem pouze nap ového signálu teploty a 

na vstup do PLC se p ivádí proudový signál, je zapot ebí tyto termo lánky p ipojit na 

p evodníky (ke každému ze t í termo lánk  je p ipojen jeden p evodník). K tomuto 

ú elu byly zvoleny programovatelné p evodníky ozna ené jako PT – 040. Tyto 

p evodníky p evádí nap ový signál teploty pomocí A/D p evodníku na íslicový 

signál. Poté tento signál vyhodnotí, nastaví proudový signál na výstupu  (pro PLC), a 

protože je tento p evodník opat en dispalyem, zobrazí i teplotu zm enou 

termo lánkem. Teplotu srovnávacího zdroje kompenzuje p evodník pomocí pomocného 

idla Ni 1000, který je umíst n uvnit  p evodníku, nebo je p ipojen na svorkovnici. 

Tento p evodník je spolu se schématem jeho zapojení zobrazen na obr. 21. 

 

Obr. 21 – P evodník PT-040 a schéma jeho zapojení 
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4.2. Zapojení a reverzace motoru výtla ného za ízení 

 U motoru výtla ného za ízení je zapot ebí zajistit, aby motor m nil sm r otá ení 

(reverzace otá ení), nebo  výtla ný trn je opat en závitem, pomocí kterého je trn 

vysouván respektive zasouván. Reverzaci motoru provedeme podle schéma zapojení na 

obr. 22. Schéma zapojení obsahuje motor, zapínací a vypínací kontakty a relé, které jsou 

2 x p epínací a 1 x p epínací. Zapínací kontakty jsou ozna eny K11 a K21. Tyto 

kontakty jsou v klidové poloze vypnuté. Vypínací kontakty jsou ozna eny K12, K22, 

K3, K4 a v klidové poloze jsou sepnuté. Vypínací kontakty ozna ené jako KC1 a KC2 

jsou spína e, které jsou zobrazené na obr. 13. Spína i 1 je p i azeno ozna ení KC1 a 

spína i 2 je p i azeno ozna ení KC2, z ehož vyplývá, že jestli je trn výtla ného 

za ízení zasunutý, je vypínací kontakt KC1 rozpojený a KC2 sepnutý. Aby se motor 

za al otá et (trn se za al vysouvat), je nutné p ivést nap tí z PLC.  Po p ivedení tohoto 

nap tí dojde, pomocí relé K1 a K4, k p epnutí kontakt , sepnutí kontaktu KC1 a 

p ivedení signálu na vstup 1 do PLC, které indikuje logickou 1. 2 x p epínací relé K1 

k sepne kontakt K11 a rozpojení kontakt K12. Z toho vyplývá, že kontakty K11 a K22 

budou sepnuté a motor se bude otá et doprava.  1 x p epínací relé K4 rozpojí kontakt 

K4. Tím je zajišt no, že motor se neza ne otá et opa ným sm rem. Jakmile dojede trn 

na konec (trn je maximáln  vysunut), dojde k rozpojení kontaktu KC2 a motor se 

p estane otá et. P es relé K1 a K4 p estane protékat proud a p epnou kontakty K11, K12 

a K4 do p vodní polohy (K11 do polohy rozpojeno, K12 do polohy sepnuto a K4 do 

polohy sepnuto), na vstupu 1 do PLC je logická 0, což má za následek odpojení p ívodu 

nap tí z PLC. Kontakty KC1 a K4 jsou sepnuté, p es relé K2 a K3 za ne protékat proud, 

dojde p epnutí kontakt  K21, K22, K3 a na vstupu 2 do PLC je logická 1. 2 x p epínací 

relé sepne kontakt K21 a rozpojí kontakt K22. Z toho vyplývá, že jsou sepnuté kontakty 

K21 a K12 a motor se otá í doleva. 1 x p epínací relé K3 rozpojí kontakt K3 a tím je 

zajišt no, že se motor neza ne otá et na opa nou stranu. Až trn dojede do koncové 

polohy (trn maximáln  zasunutý), rozpojí se kontakt KC1 a motor se p estane otá et. 

P es relé K2 a K3 neprotéká proud, což zp sobí p epnutí kontakt  K21, K22  a K3 do 

p vodní polohy (K21 do polohy rozpojeno, K22 do polohy sepnuto a K3 do polohy 

sepnuto) a na vstupu 2 do PLC, je logická 0. Obvod je ve výchozí pozici a eká, až na 

n j bude znovu p ivedeno nap tí. 
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Obr. 22 – Schéma zapojení reverzace motoru výtla ného za ízení 

4.3. ízení motoru et zového dopravníku 

 Motor et zového dopravníku je ovládán pomocí tla ítka „Start“, tla ítka „Stop“ 

a pomocí sv telné brány, která je na konci dopravníku. Tato brána má za úkol zjistit, že 

materiál je na konci dopravníku a zajistit, aby se motor dopravníku zastavil. Schéma 

zapojení sv telné brány, je zobrazeno na obr. 23. Nyní si popíšeme, z eho je obvod 

složen a jak funguje. Obvod obsahuje dva rezistory (R1, R2), LED diodu a 

fototranzistor. Jakmile bude na LED p ivedeno nap tí, za ne p es LED protékat proud a 

rozsvítí se.  Jestli sv tlo vyzá ené LED dopadne na fototranzistor (mezi LED a 

fototranzistorem není žádná p ekážka), otev e se a za ne p es n j protékat proud. To má 

za následek, že na PLC je logická 0. Jakmile vyzá ené sv tlo na fototranzistor 

nedopadne (mezi LED a fototranzistorem je p ekážka), je fototranzistor uzav ený, 

neprotéká jím žádný proud a na PLC je logická 1. 
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Obr. 23 – Schéma zapojením sv telné brány 

4.4. Sledování otá ek motoru zásobníku 

 Jak už bylo popsáno v kapitole výše, ke sledování otá ek motoru zásobníku nám 

slouží optozávora a kotou , který je p ipevn n na h ídeli, která je spojena s h ídelí 

motoru. Tento kotou ek je opat en otvory a prochází již zmín nou optozávorou. 

Schéma zapojení optozávory je zobrazeno na obr. 24. Obvod je složen ze t í rezistor  

(R1, R2, R3) a optozávorou, která je složena z LED diody a fototranzistoru. Po 

p ivedení nap tí na LED, za ne p es LED protékat proud a rozsvítí se. Jakmile sv tlo 

dopadne na fototranzistor (mezi LED a fototranzistorem není p ekážka), otev e se a 

za ne p es n j protékat proud, což má za následek, že na PLC je logická 1 a motor se 

za ne otá et. Jakmile sv tlo z LED nedopadne na fototranzistor (mezi LED a 

fototranzistorem je p ekážka), proud p es n j neprotéká a na PLC je logická 0 a motor 

se zastaví.  

 

Obr. 24 – Schéma zapojením optozávory 
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5. Laboratorní m ení 

 Po vytvo ení modelu pece a obslužného za ízení v etn  sníma , byly na tomto 

modelu provedeny laboratorní m ení. Úkolem t chto pokus , bylo ov ení funk nosti 

celého modelu pece a zjišt ní parametr  pece (nap : maximální dosažitelná teplota 

uvnit  pracovního prostoru pece, doba vyh átí a chladnutí modelu, atd.).  

5.1. Seznam použitých za ízení 

 P i laboratorních m eních, bylo použito toto za ízení: 

- M ící úst edna Almemo 5990-0  - sériové íslo: A0112683                                      

       - výrobní íslo: 5.77S 

- 5 termo lánk  typu K, jejichž ozna ení je 3, 4, 5, 8, 9. 

- Laboratorní zdroj RZ12: 0 – 5 V/ 0 – 2 A   

- Stolní po íta . 

5.2. Zapojení 

 P i laboratorních m eních byly použity t i termo lánky (T1, T2, T3), které 

sloužily k m ení teplot v jednotlivých zónách pece a jeden termo lánek (T4), který 

m il teplotu pouze orienta n . Zbývající termo lánek byl p ipevn ný k et zovému 

dopravníku a pomocí motorku, který pohání dopravník, byl posouván p es pec. Motor 

dopravníku byl p ipojen na laboratorní zdroj RZ12. Termo lánky byly poté p ipojeny 

na m ící úst ednu MA 5990-0, které sloužilo k p evedení nap ového signálu 

z termo lánk  na teplotu. K vizualizaci a zápisu nam ených dat byl použit software 

dodávaný s m ící úst ednou MA 5990-0. Software je nainstalovaný na stolní po íta , 

který je p ipojen k orienta nímu m idlu. Schéma m ení je zobrazeno na obr. 25.  
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Obr. 25 – Schéma zapojení laboratorního m ení 

5.3. Postup 

 P ed za átkem samotného m ení, byla m ící za ízení zapojena podle schématu 

na obr. 25 a byl spušt n software dodávaný s m idlem MA 5990-0, ve kterém byla 

nastavena p íslušná m ící za ízení a frekvence snímání teploty. Tato frekvence byla 

zvolena na 5 vte in. Po nastavení všech pot ebných údaj  za alo samotné m ení, 

popsané v kapitolách níže. 

5.4. Laboratorní m ení . 1 

5.4.1. Zadání 

- Zm it maximální dosažitelné teploty v jednotlivých zónách pece a 

zm it dobu, za kterou byly tyto teploty dosaženy, p i nezakrytém 

vstupu i výstupu pece. 

- M ení maximální dosažitelné teploty v jednotlivých zónách pece a 

zm ení doby, za kterou byly tyto teploty dosaženy, p i zakrytém 

vstupu i výstupu pece. 

- Vytvo it p echodové charakteristiky z nam ených hodnot. 

- Porovnat p echodové charakteristiky. 

- Z p echodových charakteristik ur it typy regulovaných soustav, 

asové konstanty, volba vhodných regulátor  a ur ení parametr  

regulátor . 

- Zm it k ivky chladnutí v jednotlivých zónách pece. 

-  
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5.4.2. Postup   

  Cílem tohoto pokusu bylo zm ení n kolika teplot. Nejprve byla zm ena 

maximální dosažitelná teplota uvnit  pece, p i nezakrytém vstupu i výstupu pece. 

Prvním krokem m ení bylo zapnutí snímání teploty. Poté byla zm ena teplota uvnit  

pece bez zapnutého vytáp ní (pec je v chladném stavu). Jakmile byly teploty zm eny, 

zapnulo se vytáp ní pece na maximum. Toto vytáp ní bylo zapnuto až do ustálení 

teploty uvnit  pece. Nam ené údaje byly zpracovány a byly z nich vytvo eny 

p echodové charakteristiky (grafy), jednotlivých termo lánk . P echodové 

charakteristiky udává graf. 1. Pro lepší orientaci jsou grafy jednotlivých termo lánk  a 

tento spole ný graf, ve zv tšeném formátu zobrazené v p ílohách. III – VII.  

 

Graf. 1- P echodové charakteristiky termo lánk  p i nezakrytém vstupu i výstupu pece 

 Dalším úkolem bylo zm ení maximální dosažitelné teploty uvnit  pece, p i 

zakrytém vstupu i výstupu pece. P i tomto m ení bylo postupováno stejn  jako u 

p edchozího pokusu. ili nejprve bylo zapnuto snímání teploty, poté byla zm ena 

teplota uvnit  pece v chladném stavu a nakonec se zapnulo vyh ívání pece na maximum, 

až do ustálení teploty uvnit  pece. Z nam ených hodnot byly sestrojeny p echodové 

charakteristiky (graf. 2), jednotlivých termo lánk . Pro lepší orientaci jsou grafy 

jednotlivých termo lánk  a tento spole ný graf, ve zv tšeném formátu zobrazené 

v p ílohách. VIII– XII. 
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Graf. 2 – P echodové charakteristiky p i zakrytém vstupu i výstupu pece 

 Po ur ení maximální dosažitelné teploty uvnit  pece, bylo úkolem zm ení doby 

chladnutí pece. P i tomto pokusu byla nejprve pec vytopena na maximální teplotu. Poté 

bylo vypnuto vytáp ní pece a m il se as, za jak dlouho pec vychladla. Z nam ených 

hodnot byly vytvo eny k ivky chladnutí jednotlivých zón pece. Tyto k ivky zobrazuje 

graf. 3. Pro lepší orientaci jsou grafy jednotlivých termo lánk  a tento spole ný graf, ve 

zv tšeném formátu zobrazené v p ílohách. XIII – XVII. 

 

Graf. 3 – K ivky chladnutí jednotlivých zón pece 

 Posledním úkolem tohoto laboratorního pokusu bylo ur ení typy regulovaných 

soustav a jejich zesílení, ur ení asových konstant a výb r regulátor  a jejich parametr . 
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Jelikož pec není opat ena dve mi, byly pro tyto úkoly použity p echodové 

charakteristiky nam ené p i nezakrytém vstupu i výstupu pece. Postup t chto úkol  

bude ukázán na p echodové charakteristice termo lánku ozna eného jako T1 (graf. 4).   

 

Graf. 4 – P echodová charakteristika termo lánku T1 

 Z p echodové charakteristiky bylo zjišt no, že se jedná o soustavu prvního ádu 

bez dopravního zpožd ní. Dále bylo ur eno zesílení této soustavy pomocí vztahu . 24 

podle [12]. 

                                                       (24) 

Kde: y( )  - výstupní veli ina v ustáleném stavu (v našem p ípad  y( ) = 198°C) 

 u( ) – vstupní veli ina v ustáleném stavu (v našem p ípad  u( ) = 300°C) 

 K – zesílení 

 K ur ení asové konstanty byla použita metoda aproximace p echodové 

charakteristiky. Nejprve byla vynásobena hodnota y( ) konstantou 0,63. Výsledkem je 

hodnota na ose Y, která byla vynesená do grafu. Nakonec byla z grafu ode tena hodnota 

asové konstanty. Tento postup je zobrazen v grafu. 4. Nakonec byl zvolen typ 

regulátoru. K t mto ú el m byla použita metoda inverze dynamiky. [12] 

 Tento postup byl použit i pro p echodové charakteristiky termo lánk  T2 a T3. 

P echodová charakteristika termo lánk  T4 nebyla identifikována, nebo  tento 

termo lánek je pouze orienta ní. Parametry soustav a regulátor  udává tab.  6. 
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Tab. 6 – Parametry regulovaných soustav a regulátor  

 

5.4.3. Zhodnocení 

 Graf. 1 udává závislost teploty v jednotlivých zónách pece na ase. Z tohoto 

grafu vyplývá, že p i pokusu docházelo ke kolísání teploty v peci. Nejv tší kolísání 

nastalo p ibližn  v ase t = 1:20h a ase t = 2:30h, kdy teplota prudce klesla. Jelikož pec 

není opat ena dve mi, mohlo být toto kolísání zp sobeno proud ním studeného vzduchu 

p es pracovní prostor pece. Z grafu. 1 dále vyplývá, že maximální teplota v peci byla 

dosažena za dobu t = 2.57h, p i maximálním výkonu vytáp ní. Termo lánek T1 nam il 

maximální teplotu 198,2 °C, termo lánek T2 nam il 256,3 °C, termo lánek T3 nam il 

244,8 °C a termo lánek T4 nam il 200,7 °C.  

 Stejn  jako graf. 1 udává graf. 2 závislost teploty jednotlivých zón pece na ase 

a ukazuje, že p i m ení teploty se zakrytým vstupem i výstupem pece, nedocházelo ke 

kolísání teploty uvnit  pece. P i tomto pokusu byla dosažena maximální teplota za dobu 

t = 2.58h, p i maximálním výkonu vytáp ní. Pomocí termo lánku T1 byla nam ena 

maximální hodnota 222,6 °C, pomocí termo lánku T2 teplota 268,7 °C, pomocí 

termo lánku T3 teplota 257,4 °C a pomocí termo lánku T4 teplota 218 °C. 

 Z porovnání p echodových charakteristik z grafu. 1 a 2 vyplývá, že je zapot ebí 

pec opat it dve mi, nebo  v peci bez dve í je maximální teplota nižší a dochází ke 

kolísání této teploty, vlivem okolí pece.  

 Stejn  jako v p edchozích p ípadech udává graf. 4 závislost teploty jednotlivých 

zón pece na ase. Z tohoto grafu vyplývá, že pec po maximálním vyh átí chladne na 

p vodní teplotu (teplota okolí pece), za dobu t = 5:02h. Po vypnutí vytáp ní teplota 

nejprve prudce klesala. S klesající teplotou, klesala i rychlost chladnutí. 
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5.5. Laboratorní m ení . 2 

5.5.1. Zadání 

- Zm it teplotu pece v jednotlivých vzdálenostech od vstupu pece 

pomocí termo lánku protahovaného p es zah átý pracovní prostor 

pece. 

- Zm it teplotu materiálu, v jednotlivých vzdálenostech od vstupu 

pece, protahovaného p es zah átý pracovní prostor pece. 

5.5.2. Postup 

 Aby bylo možné provést m ení, bylo nejprve zapot ebí vytopit pec na 

maximální teplotu. Až byla pec vytopena, byl nejprve protáhnut p es pec pouze 

termo lánek. Termo lánek byl p ipevn n na et zový dopravník, pomocí kterého byl 

protahován p es pec. Termo lánek byl poté posunut na za átek pece. V tomto míst  

z stal do doby, než se teplota udávaná termo lánkem ustálí. Po ustálení teploty se 

termo lánek posunul dále do pece o 50 mm a znovu v tomto míst  z stal, až do ustálení 

teploty. Tento postup byl opakován až do doby, než byl termo lánek vysunut z pece 

ven. Výsledkem tohoto m ení je graf, který zobrazuje teplotu dosaženou v jednotlivých 

vzdálenostech od vstupu pece (graf. 5).  Pro lepší orientaci je tento graf, ve zv tšeném 

formátu zobrazen v p íloze. XVIII. 

 

 Graf. 5 – Teplota pece v jednotlivých vzdálenostech od vstupu pece  
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 U m ení, kdy byl p es pec protahován materiál, bylo postupováno obdobn .  

ili nejprve byla pec vytopena na maximální teplotu. Poté byl ocelový vále ek o 

pr m ru 10mm p ipevn n na dopravník. Aby bylo možné m it teplotu uprost ed tohoto 

vále ku, byla do vále ku vyvrtána díra, do které byl vložen termo lánek. Jakmile byl 

vále ek s termo lánkem p ipevn n k dopravníku, zapnulo se snímání teploty a materiál 

byl posunut na za átek pece. V této poloze z stal do doby, než se ustálila teplota 

m ená termo lánkem. Po ustálení teploty byl materiál posunut o 50mm a znovu v této 

poloze z stal do ustálení teploty uprost ed vále ku. Tento postup se opakoval, než byl 

materiál protáhnut p es celou pec. Výsledkem tohoto m ení je graf, který udává 

závislost teploty vále ku na vzdálenosti od vstupu pece (graf. 6). Pro lepší orientaci je 

tento graf, ve zv tšeném formátu zobrazen v p íloze. XIX 

 

Graf. 6 – Teplota materiálu v jednotlivých vzdálenostech od vstupu pece 

5.5.3. Zhodnocení 

 Graf. 5 zobrazuje maximální teplotu dosažitelnou v jednotlivých místech pece, 

m ených od vstupu pece. Na za átku pece teplota termo lánku prudce stoupla. Poté 

mírn  klesla, a jakmile se termo lánek dostal k halogenovým sv tl m, teplota znovu 

prudce stoupala, až dosáhla maximální teploty 268 °C, která byla dosažena 550 mm od 

vstupu pece. V dalších místech teplota pozvolna klesala, až do doby kdy byl 

termo lánek dopraven k výtla nému za ízení. Zde teplota prudce klesla až na 70 °C.  

Tato teplota neklesla na p vodní teplotu (teplotu termo lánku p ed vstupem do pece), 

nebo  teplota termo lánku je po ád ovliv ována vytáp ním pece. Z tohoto grafu 
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vyplývá, že teploty nam ené pomocí termo lánku protahovaného p es pec, odpovídají 

teplotám, které byly nam eny pomocí termo lánku T1, T2, T3 a T4.  

 Graf. 6 zobrazuje maximální teplotu materiálu, která je dosažitelná 

v jednotlivých místech pece, m ených od vstupu pece. Vývoj teploty materiálu má 

podobný charakter, jako v p edchozím p ípad , kdy byl p es pec protahován pouze 

termo lánek. Oproti p edchozímu p ípadu, byla však dosažena vyšší maximální teplota 

v jednotlivých místech pece. Byla dosažena maximální teplota 301 °C, ve vzdálenosti 

500mm od vstupu pece. Teplota materiálu p esahovala i teplotu nam enou pomocí 

termo lánk  T1, T2, T3 a T4. Tato teplota byla vyšší, nebo  byl materiál oproti 

termo lánk m vystaven p ímému zá ení halogenových sv tel, a jelikož je teplota 

m ena uprost ed vále ku, není tato teplota ovlivn na studenými v try, které vstupují do 

pece p es nezakrytý vstup i výstup pece. 

5.6. Laboratorní m ení . 3 

5.6.1. Zadání 

- Zm it vliv vsázky na teplotu v jednotlivých zónách pece. 

5.6.2. Postup 

 Postup tohoto m ení byl následující. Nejprve byla pec vytopena na maximální 

teplotu. Poté bylo zapnuto snímání teploty a do pece bylo vloženo 15 ocelových vále k  

o pr m ru 10mm tak, aby byly rozmíst ny po celé délce pece. V našem p ípad  byly 

vále ky od sebe vzdáleny 50mm. Nakonec byl z nam ených hodnot vytvo en graf, 

který udává závislost teploty v peci na ase (graf. 7). Pro lepší orientaci jsou grafy 

jednotlivých termo lánk  a tento spole ný graf, ve zv tšeném formátu zobrazené 

v p ílohách. XX – XXIV. 
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Graf. 7 – Vliv vsázky na teplotu uvnit  pece 

5.6.3. Zhodnocení 

 Výsledkem tohoto m ení je graf, který zobrazuje vliv vsázky na teplotu pece. 

Jakmile byl materiál vložen do pracovního prostoru pece ( as t = 0:10h), okamžit  došlo 

k poklesu teploty.  Tato vsázka m la nejv tší vliv na termo lánky T2 a T3, kdy teplota 

zm ená t mito termo lánky klesla o 20 až 30 °C. S rostoucí teplotou kovových 

vále k , rostla i teplota uvnit  pece, až se nakonec v ase t = 0:50h, ustálila na 

p vodních teplotách, tedy na teplotách, které byly nam eny v peci p ed vložením 

kovových vále k . Výjimkou byl termo lánek T1, který po vložení kovových vále k  

nam il teplotu v peci vyšší. Tato teplota m že být ovlivn na teplem, které vysálá 

z kovových vále k . 
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6. Záv r 

 Úkolem této práce bylo seznámení se s problematikou oh ívacích pecí, navržení 

a zkonstruování modelu pr b žné oh ívací vícezónové pece. Dále výb r senzor  a 

návrh obvodového zapojení pro m ení a ízení pece. Nakonec bylo zapot ebí ov it 

funk nost modelu a provedení laboratorních m ení.  

 Jelikož je problematika oh ívacích pecí rozsáhlým tématem, zabývá se tato práce 

pouze základními atributy, které je nutné dodržet p i konstrukci pece. Podrobn ji 

popisuje tuto problematiku p íslušná odborná literatura uvedená v seznamu použité 

literatury.  

 P i návrhu modelu pece byly využity poznatky nabyté p i studiu a 

studiem  odborné literatury. P i návrhu modelu pece byl využit modelovací software 

Inventor 2012 spole nosti Autodesk. Pomocí tohoto softwaru byl vytvo en 3D 

po íta ový model pece. Po íta ový model sloužil k ov ení možnosti fyzické realizace 

modelu pece a k vytvo ení výrobních výkres  jednotlivých díl  modelu pece. Na 

základ  výrobních výkres , byly jednotlivé sou ásti pece vyrobeny. P i výrob  sou ásti 

pece byly použity materiály, které jsou b žn  dostupné. Základ pece tvo í ocelová 

konstrukce, pro vyzdívky byly použity šamotové cihly, pro zateplení byla použita 

minerální izolace a pláš  byl vyroben z ocelového plechu. Poslední fází pak byla 

kone ná kompletace modelu. Krom  vlastního modelu pece byly navržena a realizována 

obslužná za ízení pece. Jedná se o zásobník p edvalk , et zový dopravník a výtla né 

za ízení. 

 Aby bylo možné model pece ídit, bylo zapot ebí opat it tento model senzory a 

elektrickými obvody. U tohoto modelu bylo zapot ebí m it teplotu, snímat polohu 

materiálu, snímat otá ení h ídele zásobníku, regulovat vytáp ní a ídit výtla né za ízení 

pece. 

  Ke snímání teploty byly vybrány termo lánky typu K, které byly p ipojeny na  

b žné pr myslové p evodníky ozna ené PT – 040. Pro snímání polohy materiálu a 

snímání otá ení h ídele zásobníku byly zvoleny sv telné závory. Tyto závory slouží 

k ovládání dopravníku a výtla ného za ízení. Pro ízení p íkonu byla zvolena pulsní 

ší ková modulace vyh ívacích halogenových trubic. 
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 K ov ení funk nosti modelu pece byly realizovány následující laboratorní 

m ení, které byly zam eny na m ení teploty uvnit  pece. P i laboratorních m eních 

byly použity 4 termo lánky (T1, T2, T3, T4), které byly pevn  p ipojeny k peci a jeden 

termo lánek (T5), který byl protahován p es pec. Termo lánky byly p ipojeny k m ící 

úst edn  Almemo 5990-0, která byla ozna ena jako orienta ní a pro sb r dat p ipojena 

ke stolnímu po íta i. Prvé m ení bylo zam eno na zjišt ní maximální dosažitelné 

teploty v jednotlivých zónách pece, a to p i nezakrytém, a zakrytém vstupu i výstupu 

pece. Sou asn  m ení sloužilo i pro stanovení dynamických charakteristik zón pece, 

kdy byly vyhodnoceny p echodové charakteristiky teploty zón snímané jednotlivými 

termo lánky. Z t chto charakteristik vyplývá, že vyšší teplota byla dosažena p i 

zakrytém vstupu i výstupu pece. Maximální teploty uvnit  pece byly dosaženy za 3 

hodiny po zapnutí vytáp ní pece. V prvé zón  termo lánkem T1 byla nam ena teplota 

222,6°C, ve druhé zón  nam il termo lánek T2 teplotu 268,7 °C, ve t etí zón  nam il 

termo lánek T3 teplota 257,4 °C a nakonec v poslední zón  byla termo lánkem T4 

nam ena teplota 218°C. Z p echodových charakteristik byly identifikovány asové 

konstanty soustavy a k následnému výb ru typu regulátoru. Nakonec bylo úkolem 

prvního pokusu zm ení doby chladnutí pece. Z k ivek chladnutí tohoto m ení 

vyplývá, že z maximální teploty pec zchladne p ibližn  za 5 hodin. 

  V druhém pokusu byla teplota pece m ena pomocí termo lánku protáhnutého 

p es pracovní prostor pece. Z výsledk  tohoto m ení vyplývá, že teplota zm ená 

pomocí termo lánku protáhnutého p es pracovní prostor pece odpovídá teplotám, 

nam eným pomocí termo lánk  umíst ných v zónách pece T1 – T4. Následující 

m ení bylo m ení teploty materiálu, který byl posouván p es pracovní prostor pece. 

Výsledkem tohoto m ení byl graf, z n hož je patrné, že teplota materiálu je vyšší, než 

udávají termo lánky T1 – T4.  

Poslední m ení m lo za úkol prokázat vliv vsázky na teplotu uvnit  pece. Nam ené 

hodnoty ukazují, že vlivem vsázky, teplota uvnit  pece klesne. Z tohoto m ení lze 

stanovit dynamiku pece p i oh evu materiálu. 

 Záv rem lze tedy íci, že byl vytvo en funk ní model, na kterém je možno 

provád t mnoho laboratorních m ení, a který lze využít pro výukové ú ely.   
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P ílohy 

Seznam elektronických p íloh 

 Elektronické p ílohy obsahují výrobní výkresy jednotlivých díl  pece. Tyto 

p ílohy jsou pouze na CD, které je sou ástí diplomové práce. 

Elektronická p íloha 1. – Rozp rka 

Elektronická p íloha 2. – Držák kolejni ek 

Elektronická p íloha 3. – Bo ní výztuha pece 1 

Elektronická p íloha 4. – Bo ní výztuha pece 2 

Elektronická p íloha 5. – Pravá podstava pece 

Elektronická p íloha 6. – Levá podstava pece 

Elektronická p íloha 7. – Pravá ást základny pece 

Elektronická p íloha 8. – Levá ást základny pece 

Elektronická p íloha 9. – Šamot – podlaha – spodní vrstva 

Elektronická p íloha 10. - Šamot – podlaha – vrchní vrstva - 1 

Elektronická p íloha 11. - Šamot – podlaha – vrchní vrstva - 2 

Elektronická p íloha 12. - Šamot – podlaha – vrchní vrstva - 3 

Elektronická p íloha 13. - Šamot – podlaha – vrchní vrstva - 4 

Elektronická p íloha 14. - Šamot – podlaha – vrchní vrstva - 5 

Elektronická p íloha 15. - Šamot – bo ní st na 

Elektronická p íloha 16. - Šamot – strop - 1 
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Elektronická p íloha 17. - Šamot – strop - 2 

Elektronická p íloha 18. - Šamot – elo pece 

Elektronická p íloha 19. – Držák šamotových el - 1 

Elektronická p íloha 20. - Držák šamotových el - 2 

Elektronická p íloha 21. – Kolejni ky - dopravník 

Elektronická p íloha 22. – Hnaná h ídel - dopravník 

Elektronická p íloha 23. - Hnací h ídel - dopravník 

Elektronická p íloha 24. – Držák hnací h ídele - dopravník 

Elektronická p íloha 25. – Napínák - dopravník 

Elektronická p íloha 26. - T men k napínáku - dopravník 

Elektronická p íloha 27. – Držák motoru - dopravník 

Elektronická p íloha 28. – Spojka - dopravník 

Elektronická p íloha 29. – Podložka – výtla né za ízení 

Elektronická p íloha 30. – Výtla ný trn – výtla né za ízení - 1 

Elektronická p íloha 31. - Výtla ný trn – výtla né za ízení - 2 

Elektronická p íloha 32. – Šroub pro trn – výtla né za ízení 

Elektronická p íloha 33. – Držák spína e – výtla né za ízení - 1 

Elektronická p íloha 34. - Držák spína e – výtla né za ízení - 2 

Elektronická p íloha 35. – Držák výtla ného za ízení 
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Elektronická p íloha 36. – Držák motoru – výtla né za ízení - 1 

Elektronická p íloha 37. – Držák motoru – výtla né za ízení - 2 

Elektronická p íloha 38. - Držák motoru – výtla né za ízení - 3 

Elektronická p íloha 39. – Držák sv telné brány – výtla né za ízení - 1 

Elektronická p íloha 40. - Držák sv telné brány – výtla né za ízení - 2 

Elektronická p íloha 41. - Držák sv telné brány – výtla né za ízení - 3 

Elektronická p íloha 42. – Násypka - zásobník 

Elektronická p íloha 43. – Vodící drážka – zásobník - 1 

Elektronická p íloha 44. - Vodící drážka – zásobník - 2 

Elektronická p íloha 45. – Noha – zásobník - 1 

Elektronická p íloha 46. - Noha – zásobník - 2 

Elektronická p íloha 47. – H ídel - zásobník 

Elektronická p íloha 48. – Držák h ídele - zásobník 

Elektronická p íloha 49. – Ozubené kolo - zásobník 

Elektronická p íloha 50. – Spojka - zásobník 

Elektronická p íloha 51. – Držák motoru – zásobník - 1 

Elektronická p íloha 52. - Držák motoru – zásobník - 2 

Elektronická p íloha 53. - Držák motoru – zásobník - 3 

Elektronická p íloha 54. – Držák optozávory – zásobník - 1 
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Elektronická p íloha 55. - Držák optozávory – zásobník – 2 

Elektronická p íloha 56. – Kole ko k optozávo e 

Elektronická p íloha 57. – Bo ní kryt pece 

Elektronická p íloha 58. – Vrchní kryt pece 
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Seznam p íloh 

P íloha I. – Sálání absolutn  erného t lesa 

P íloha II. – Sou initel pohltivosti technických hmot 

P íloha III. – P echodové charakteristiky termo lánk  nam ené p i nezakrytém vstupu  

              i výstupu pece 

P íloha IV. – P echodová charakteristika termo lánku T1 p i nezakrytém vstupu i  

               výstupu pece 

P íloha V. - P echodová charakteristika termo lánku T2 p i nezakrytém vstupu i  

               výstupu pece 

P íloha VI. - P echodová charakteristika termo lánku T3 p i nezakrytém vstupu i  

               výstupu pece 

P íloha VII. - P echodová charakteristika termo lánku T4 p i nezakrytém vstupu i  

               výstupu pece 

P íloha VIII. - P echodové charakteristiky termo lánk  nam ené p i zakrytém vstupu 

i  

   výstupu pece 

P íloha IX. - P echodová charakteristika termo lánku T1 p i zakrytém vstupu i  

               výstupu pece 

P íloha X. - P echodová charakteristika termo lánku T2 p i zakrytém vstupu i  

               výstupu pece 

P íloha XI. - P echodová charakteristika termo lánku T3 p i zakrytém vstupu i  

               výstupu pece 

P íloha XII. - P echodová charakteristika termo lánku T4 p i zakrytém vstupu i  

               výstupu pece 
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P íloha XIII. – K ivky chladnutí jednotlivých termo lánk  

P íloha XIV. - K ivky chladnutí termo lánku T1 

P íloha XV. - K ivky chladnutí termo lánku T2 

P íloha XVI. - K ivky chladnutí termo lánku T3 

P íloha XVII. - K ivky chladnutí termo lánku T4 

P íloha XVIII. – Teplota pece v jednotlivých vzdálenostech od vstupu pece 

P íloha XIX. – Teplota materiálu v jednotlivých vzdálenostech od vstupu pece 

P íloha XX. – Vliv vsázky na teplotu jednotlivých termo lánk  

P íloha XXI. - Vliv vsázky na teplotu termo lánku T1 

P íloha XXII. - Vliv vsázky na teplotu termo lánku T2 

P íloha XXIII. - Vliv vsázky na teplotu termo lánku T3 

P íloha XXIV. - Vliv vsázky na teplotu termo lánku T4 
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 P íloha I. – Sálání absolutn  erného t lesa 
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P íloha II. – Sou initel pohltivosti technických hmot 
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P íloha III. – P echodové charakteristiky termo lánk  nam ené p i  
      nezakrytém vstupu i výstupu pece 
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P íloha IV. – P echodová charakteristika termo lánku T1 p i  
           nezakrytém vstupu i výstupu pece 
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P íloha V. – P echodová charakteristika termo lánku T2 p i  
           nezakrytém vstupu i výstupu pece 
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P íloha VI. – P echodová charakteristika termo lánku T3 p i  
           nezakrytém vstupu i výstupu pece 
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P íloha VII. – P echodová charakteristika termo lánku T4 p i  
            nezakrytém vstupu i výstupu pece 

 



  

- 67 - 
 

P íloha VIII. – P echodové charakteristiky termo lánk  nam ené p i  
       nezakrytém vstupu i výstupu pece 
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P íloha IX. – P echodová charakteristika termo lánku T1 p i  
           nezakrytém vstupu i výstupu pece 
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P íloha X. – P echodová charakteristika termo lánku T2 p i  
           nezakrytém vstupu i výstupu pece 
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P íloha XI. – P echodová charakteristika termo lánku T3 p i  
           nezakrytém vstupu i výstupu pece 
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P íloha XII. – P echodová charakteristika termo lánku T4 p i  
            nezakrytém vstupu i výstupu pece 
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P íloha XIII. – K ivky chladnutí jednotlivých termo lánk  
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P íloha XIV. – K ivky chladnutí termo lánku T1 
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P íloha XV. – K ivky chladnutí termo lánku T2 
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P íloha XVI. – K ivky chladnutí termo lánku T3 
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P íloha XVII. – K ivky chladnutí termo lánku T4 
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P íloha XVIII. – Teplota pece v jednotlivých vzdálenostech od vstupu  
          pece 
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P íloha XIX. – Teplota materiálu v jednotlivých vzdálenostech od  
           vstupu pece 

 



  

- 79 - 
 

P íloha XX. – Vliv vsázky na teplotu jednotlivých termo lánk  
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P íloha XXI. – Vliv vsázky na teplotu termo lánku T1 
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P íloha XXII. – Vliv vsázky na teplotu termo lánku T2 
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P íloha XXIII. – Vliv vsázky na teplotu termo lánku T3 
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P íloha XXIV. – Vliv vsázky na teplotu termo lánku T4 

 


