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Vliv technologických změn na konstrukci žáruvzdorné 
vyzdívky 

Ing. Karel Lang, CSc. P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice 
Ing. David Tesař, Emil Polišenský, CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. Mokrá 

 

1. Historie 
 
Zmínky o vápně lze najít v knihách Mojžíšových a ve Starém zákoně. První 

nálezy vápenných pojiv pocházejí ze staveb, nacházejících se na území dnešní Sýrie, 

které jsou datovány do doby zhruba 7000 let př. n.l. Na základě analýz malt 

historických staveb se vápno  ve směsi se sádrou, prokazatelně používalo v době 

výstavby egyptských pyramid. Staré egyptské malty obsahují přibližně 45 % sádry, 

okolo 40 % uhličitanu vápenatého a zhruba 15 % nerozpustného zbytku. Pojivo tedy 

bylo zřejmě připravováno pálením sádrovce, znečištěného uhličitanem vápenatým  

a následně bylo ostřeno vápencem. Vápno bylo dobře známo také ve Fénicii, kam se 

jeho výroba pravděpodobně rozšířila z Egypta. Féničtí stavitelé použili vápenných 

malt např. při stavbě Šalamounova chrámu v Jeruzalémě (1012 – 984 př. n. l.). 

Z Egypta se výroba a použití vápna rozšířila rovněž do Mezopotámie a dále do Číny, 

Řecka a Říma. Vápnem je pojeno zdivo např. na Velké čínské zdi. Velký rozmach 

v  používání vápna a podstatné zdokonalení technologie jeho výroby jsou pak 

spojeny s rozmachem Římské říše. Římané považovali vápno za nepostradatelné 

stavivo, které používali na všech významných stavbách (akvadukty, lázně, silnice, 

přístavní mola). V řadě případů se ale jednalo, z dnešního pohledu, o hydraulické 

vápno, připravované smícháním páleného vápna a přírodních pucolánů 

(vulkanických popelů a skel). S pádem římského impéria dochází rovněž k úpadku 

„vápenných“ technologií (Gregerová 1996, Bláha et al. 2001).  
 

2. Technologie výroby vápna v rotační peci 
 
Vápenka Mokrá byla uvedena do provozu v roce 

1969 a je jen přirozené, že v průběhu let prošla celou 

řadou změn a vylepšení. V současnosti je zaměřena na 

výrobu vápna CL 90 pro užití ve stavebnictví a výrobu 

hydrátu. Dále se vyrábí vápno pro ocelářský průmysl tř. 

I.A a tř. III.A.                     Obr. č.2.1. Výstavba vápenky 
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 Způsob výroby je rozdělen do tří hlavních fází. První z nich je předehřev 

materiálu v šachtovém výměníku, kde kontaktní teplota dosahuje okolo 1000 – 

1050°C. 

 Druhá fáze je samotný výpal v peci. V Mokré jsou dvě pece o průměru 3,6m  

a délce 48m. Pec je rozdělena na 30m předehřívacího pásma a 18m pásma pálicího. 

Výpal zajišťuje hořák PILLARD. Je uzpůsoben ke spalování zemního plynu, uhlí  

a olejů všech druhů. Pod hlavním hořákem se nachází separátní hořák o vnitřním 

průměru 120mm sloužící k dávkování TAP. Výkon obou pecních linek se pohybuje 

v rozmezí 340 – 380t/den v závislosti na průchodnosti systému. 

 Poslední fází je chlazení v šachtovém chladiči. Chlazení dochází na dvou 

stupních šikmých roštnic pod které je vháněn vzduch. V peci se tento vzduch podílí 

spolu s primárním vzduchem na spalování paliv. 
 

3. Změny v technologii a změny ve vyzdívkách RP 
 
Cílem tohoto příspěvku je zmapovat nejvýznamnější změny posledních deseti let: 

 
3.1. ROK 1996 
 

 V roce 1996 došlo k přechodu ze zemního plynu jako paliva na TTO. 

Nezbytnou investicí byla výměna starých hořáků Unitherm za multipalivové hořáky 

Pillard. Jako poslední fází investice byla vzduchová děla na výměník od Standard 

Industrie, z obav ze zvýšené tvorby nálepků v místech průchodu spalin. Přípravou 
pro tento krok byla výměna vysocehlinitých a šamotových cihel v pálícím 
pásmu za cihly magnezitové, protože způsob výpalu byl zásadně odlišný od 
předcházejícího.  

Při této výměně byl do oblasti předehřívacího pásma instalován ocelový 

vynášecí kříž inspirovaný z dlouhých rotačních pecí v USA. Tato vestavba se 

ukázala problematická v místech spojů konstrukce s pláštěm, kde docházelo 

k nadměrnému přehřívaní. Druhým problémem byl nárůst prachu, s kterým si staré 

elektroodlučovače těžko dokázaly poradit.  
 
3.2. ROK 2003 

  
Tento rok byl zajímavý spuštěním nové instalace umožňující spalování TAP. 

Naše instalace byla inspirována cementářskou technologií. Díky dobré spolupráci 

s firmu Schenck byla zakrátko instalace uvedena do provozu.  
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 Dále se v tomto roce vyzkoušely pro zvýšení přestupu tepla vynášecí lopaty 

navrhnuté firmou P-D Refractrories.  
 

   
 
Obr. č.3.1: Keramické lopatky  Keramické lopatky – ve výrobě 
 

Tyto cihly byly opatřeny dodatečnou izolací zabraňující tepelným mostům a 

tvar byl zaoblen. Speciální tvarovky byly vyzděny od 28m v délce 4 metrů, po obvodu 

v 6 řadách.  
 

       
 
Obr. č.3.2: Kovové lopatky   Keramické lopatky  Keramické lopatky - poruchy 
 

I přestože byly vyrobeny z materiálu s vysokou pevností došlo během jednoho 

roku k oštípání lopat. I zde se potvrdil vliv těchto lopat na zvýšenou tvorbu prachu. 
  
 3.3. ROK 2004 
  
 V tomto roce došlo k návratu k zemnímu plynu díky srovnatelné ceně plynu  

a TTO. 
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3.4. ROK 2005/2006 
 

 Koncem roku 2005 byla v závodě spuštěna dočasná uhelná instalace. 

Důvodem bylo prověřit možnost spalování uhelného prachu. Zkoušky prokázaly jako 

nejlepší možnou volbou lignit z Německa. 
 

 Hodnoty Jednotky
Výhřevnost 21,65 GJ/t 
Vlhkost 8,5 – 10 % 
Obsah popele 5 – 6 % 
Síra 0,75 – 0,8 % 
Teplota deformace 1350 °C 
Teplota tání 1370 °C 
Teplota tavení 1385 °C 
 
 
Tab. 3.4.: Charakteristika paliva – Lignit                                Obr.č. 3.4: Uhelné silo 
 
 Tato dočasná instalace byla v provozu do podzimu 2006, kdy bylo 

zkolaudováno silo na 250t práškového uhlí.  
 

3.5. ROK 2006 
 

V tomto roce byly vyměněny elektrostatické elektroodlučovače za moderní 

hadicové filtry REDECAM. Tyto filtry udržují emise prachu pod hodnotou 10 mg/ Nm3. 
 

3.6. ROK 2007 
 

Předchozí rok ukázal, že kombinace paliv lignit a TAP nepřináší pouze značné 

úspory v oblasti paliv, ale jsou také příčinou několika technologických problémů. Ve 

zkratce se jedná o tvorbu pecního kroužku, ucpávání předehřívače, chemická zátěž 

vyzdívek a ocelových částí.  
 

Opatření proti dopadu paliv na technologii výroby vápna 
 
3.6.1. Vodní čištění výměníku 

 
 Tato pracovní činnost je už v závodě provozována několik let. Principem této 

činnosti je vyčistit nálepky a prach z oblastí kanálů určených pro spaliny za použití 

tlakové vody.  
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Obr.č. 3.6.1.1: Nálepky v kouřovodu   Obr.č. 3.6.1.2: Prasklá část zvonu 
 
 Čištění je prováděno za tepla, pouze se sníženým plamenem a vyprázdněným 

výměníkem. Celý proces zabere okolo 8 hodin a vyžádá si nasazení 3 pracovníků. 

Jelikož při čištění dochází ke styku vody s vnitřními nerezovými částmi výměníku 

musí si pracovníci počínat co nejvíce opatrně. Důsledkem nezodpovědného chování 

můžou být havárie způsobené rychlým zchlazením nerezových prvků. 
 
3.6.2. Nová instalace děl od Standart Industrie (SI) 
 
 V roce 2006 a 2007 prošel výměník rozsáhlou modernizací vzduchových děl. 

Příčinou této investice byla obava z možnosti zvýšené tvorby nálepků v souvislosti se 

spalováním práškového uhlí a TAP. Společně se SI byly vytipovány 4 hlavní oblasti 

problémů. Celková investice si vyžádala zakoupení 24 vzduchových děl od objemu 

100 litrů až po děla 200 litrová.   

 

      
 
Obr.č. 3.6.2.1:Schéma vzduchových děl  Obr.č. 3.6.2.2: Poškozené dělo 
 
 Postupem času se ukázalo, že tato investice byla oprávněná a zabránila 

nekontrolované tvorbě nálepků. O optimální nastavení děl a jejich údržbu se stará 
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celý výrobní tým. Důvodem je vcelku rychlá degradace vzduchových trysek 

především v oblasti středního kouřovodu. 
 
3.6.3. Thermocamera od POWITEC 
 
 Thermocamera v Mokré je jedna z prvních na světě instalovaná na vápenické 

rotační peci. Thermocamera se skládá ze dvou kamer. První z nich je klasická video 

kamera umožňující aktuální pohled na tvar a vzhled plamene. Druhá z kamer je RGB 

kamera. Ta rozkládá plamen do jednotlivých barevných spekter. Každá z barev 

potom znázorňuje konkrétní teplotu.  
 

  
 
Obr.č. 3.6.3.1: Vnitřní část kamery  Obr.č. 3.6.3.2: Kopie obrazovky  
 
 Na velíně se potom nachází dva monitory. Jeden je pro zobrazení video 

signálu. Druhý pak za podpory softwaru zobrazuje plamen, příčný a podélný řez 

plamene a několik vytypovaných míst plamene zapisuje do grafu jako průměrnou 

teplotu tohoto místa. 

 Kamera se osvědčila jako dobrý strážce správného hoření. Jednoduše se dá 

zjišťovat pulzování plamene, nedokonalé spalování nebo rozložení teploty plamene. 

Teprve kamera nám dala lepší představu o jeho teplotě. Jak je z obrázku č. 4.6.3.2. 

patrné teplota dosahuje až hodnoty 1500°C při použití lignitu jako hlavního paliva. 

 Nádstavbou této kamery by měl být program dávající informace o hodnotě 

zbytkového CO2. Jedná se o software do kterého přicházejí informace 

z vytypovaných měřidel na peci a dále informace o výsledku laboratorních zkoušek 

zbytkového CO2 s přesně zaznamenaným časem. Na základě těchto informací by 

měl být schopen program zbytkové CO2 předpovídat. Tento projekt je ale ve fázi 

zkoušení.  
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3.6.4. Tvorba pecního kroužku 
 
 Jeden z hlavních problémů z kterým se vápenka v Mokré potýká je tvorba 

pecního kroužku. Rychlost tvorby ovlivňuje hlavně kvalita spalovaného alternativního 

paliva. 

Časté zastavování pece na čištění kroužku a nálepků ve výměníku neprospívá 

vyzdívce v peci a to především v pálícím pásmu v místě magnezitu. Na magnezitu 

pozorujeme zvýšenou infiltraci chemicky agresivního nálepku do cihel, dále pak 

dochází při mechanickém čištění k poškozování vrchní vrstvy, stáčení vyzdívky  

a lokálním výpadkům. 

 Jedno z opatření které plánujeme je využít referenční nabídky několika metrů 

magnezitu od firmy Refratechnik, která má ve výrobním programu magnezitové cihly 

určené do pecí spalující TAP. Hlavním principem těchto cihel je snížená pórovitost, 

která by měla omezit infiltraci taveniny do cihel. Druhým krokem chceme omezit 

metry magnezitu náhradou za šamotové cihly. Praxe nám ukazuje, že vliv nálepků na 

šamotové vyzdívky je prozatím menší než na magnezit. 
 

  
 
Obr.č. 3.6.4.1: Pecní kroužek  Obr.č. 3.6.4.2:Čištění pecního kroužku vodou 
 
 Při čištění někdy nastává situace, že je nálepek natolik pevně vázán 

k vyzdívce že dochází k odlupování i části vyzdívky. 
 
3.6.5. Vodní čištění pece 
 
 Dalším nástrojem proti tvorbě kroužku je jeho mechanická likvidace 

vysokotlakým vodním paprskem. V Mokré jsme se nechali inspirovat zkušenostmi 

výrobců magnezitu, kteří tento způsob čištění využívají již několik let. Princip čištění 

spočívá v přisunutí dlouhého kopí před samotný nálepek a za využití tepelného šoku 

a vysokého tlaku 750bar (75MPa) dojde k narušení a odpadávání kusů kroužku.  
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 Tato činnost je náročná na obsluhu zařízení a na bezpečnost práce, jelikož je 

používán vysoký tlak vody. Dále je problematická manipulace s dlouhým kopím. To 

přináší větší nároky na prostor v okolí žárové hlavy. V poslední řadě musí být 

pracovníci velice opatrní, aby nenasměrovali trysku do vyzdívky pece. V Mokré je 

tento proces zatím ve vývoji.  
 

4. Postupné přizpůsobování  
 
Jak je zřejmé ze všech kroků, veškeré technologické změny jsou doprovázeny 

změnami ve skladbě vyzdívky, nebo ve zvýšených nárocích na její kvalitu, případně 

na její životnost.  

Některé změny ve vyzdívkách je potřeba realizovat ještě před provedením 

změn technologie a některé změny technologie znamenají potřebu změny 

technologie instalace, protože se například zkracují celkové doby odstávky a mění se 

jejich četnost. 

Zkušenosti ukázaly, že kombinace paliv lignit a TAP nepřináší pouze značné 

úspory v oblasti paliv, ale jsou také příčinou několika technologických problémů. Ve 

zkratce se jedná o tvorbu pecního kroužku, ucpávání předehřívače, chemická zátěž 

vyzdívek a ocelových částí. 

V posledních letech závod vystřídal několik různých druhů paliv, což přinášelo 

rozdílné technologické problémy. Dnešní stav se ustálil na dvou hlavních palivech.  

A to na uhlí (lignit) jako hlavní palivo a tuhé alternativní palivo tzv. TAP jako palivo 

doplňkové.  

 Pro blízkou budoucnost se jeví jako nutné opatření částečná náhrada 

současně používaného konstrukčně isolačního šamotu za šamot tvrdý, odolný 

především působení otěru a alkálií.  
 

5. Závěr 
 

Technologické změny při procesu výroby vápna jsou trvale doprovázeny mimo 

jiné i změnami ve skladbě a měrné spotřebě žárovzdorných vyzdívek celé pecní 

linky. 

Zastavování pece na technologické čištění pece a výměníku neprospívá 

vyzdívkovým materiálům. V pálícím pásmu je to především magnezit, který trpí 

infiltrací chemicky agresivního nálepku, dále pak dochází při mechanickém čištění 

k poškozování vrchní vrstvy. 
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Nadnárodní společnost CARMEUSE natural chemicals je vlastníkem závodu 

Mokrá od roku 2003. Po dobu působení této společnosti v Mokré dochází ke stálému 

zvyšování technologické úrovně výroby vápna. Co se týče perspektivy výroby vápna, 

jsou tyto investice nezbytné. Přesto je zřejmé, že i probíhající změny jsou řešitelné.  


