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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou elektrických obloukových pecí, proto je úvodní 

část práce věnována elektrickému oblouku a jeho rozdělením podle druhu napájení. Dále je 

uvedeno rozdělení obloukových pecí a silnoproudý obvod obloukové pece. Další část práce je 

věnována rušivým vlivům, které působí na napájecí síť, a moţnostmi sníţení těchto rušivých 

vlivů. Cílem práce je optimalizace provozu elektrické obloukové pece, proto je v poslední části 

práce uveden výpočet optimálních parametrů obloukové pece pomocí kruţnicového diagramu. 

KLÍČOVÁ SLOVA:  optimalizace; elektrická oblouková pec; elektrický oblouk; rušivé 

vlivy; kruţnicový diagram  
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ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with issues of electric arc furnaces and therefore the introductory 

part focuses on electric arc and its distribution according to the type of power. There is also stated 

the distribution of arc furnaces and heavy-current arc furnace circuit. Another part of the bachelor 

thesis is devoted to interferences, which operate the power network and the possibilities of 

reducing these interferences. The aim of this bachelor thesis is to optimize the operation of 

electric arc furnaces and that is the reason for the stating of the calculation of optimal parameters 

arc furnace with a circular diagram. 

 

KEY WORDS:  optimization; electric arc furnace; electric arc; interferences; circular 

diagram 
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1 ÚVOD 
Elektrické obloukové pece jsou velmi důleţitým výrobním zařízením. Jejich historie sahá aţ 

na konec 19. století, kdy Paul Héroult sestrojil první průmyslově pouţitelnou elektrickou 

obloukovou pec [3]. Tyto pece jsou vyuţívány v metalurgii a umoţnili dosáhnout ve výrobě kovů 

a jejich slitin významného pokroku. Teoretické poznatky a praktické zkušenosti potřebné 

k úspěšné stavbě a k dobrému provozu pece jsou velmi obsáhlé. Přesto se ale stává, ţe se někdy 

volí a stavějí elektrické obloukové pece, které nevyhovují danému účelu, nebo se s nimi špatně 

pracuje. Proto se práce zabývá optimalizací provozu elektrické obloukové pece, čímţ se rozumí 

nastavení optimálních podmínek pro provoz. Tyto podmínky nám zajistí co nejmenší provozní 

náklady elektrické obloukové pece.   

V úvodu práce je popsána základní problematika elektrického oblouku a jeho rozdělení podle 

druhu napájení. Práce je dále zaměřena na rozdělení elektrických obloukových pecí podle jejich 

konstrukce. Zde je uvedeno, jak jednotlivé pece pracují a na co jsou pece vyuţívány. V další části 

práce je popsán silnoproudý elektrický obvod obloukové pece. Tento silnoproudý obvod je 

nejdůleţitější částí obloukové pece, proto jsou jednotlivé části obvodu důkladně popsány.  

Elektrické obloukové pece namáhají síť proměnlivými velmi vysokými proudy. Jejich 

hodnoty přesahují několikanásobně jmenovité hodnoty. Tyto proudy mají za následek kolísání 

napětí, coţ má negativní dopad na napájecí síť, proto je další část práce věnována rušivým 

vlivům, jeţ působí na napájecí síť. Je zde seznámeno, jaké rušivé vlivy působí na napájecí síť a 

moţnosti, jak tyto neţádoucí rušivé vlivy sníţit.  

Cílem práce je optimalizace provozu elektrické obloukové pece, proto je poslední část práce 

věnována kruţnicovému diagramu a pracovním charakteristikám. Jsou zde popsány moţnosti 

konstrukce kruţnicového diagramu a vymezení pracovní oblasti. V této části práce je uveden 

konkrétní výpočet optimálních parametrů obloukové pece pro čtyři napěťové stupně. Pro tyto 

napěťové stupně je zkonstruován kruţnicový diagram pomocí zkratových proudů. 

V kruţnicovém diagramu je vyznačena i pracovní oblast. V závěru práce je uvedena příčina 

vyuţití tlumivky v silnoproudém obvodě a pouţití jednotlivých napěťových stupňů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Elektrický oblouk 

 

12 

2 ELEKTRICKÝ OBLOUK 

Elektrický oblouk je výboj v plynu, který vzniká za normálních nebo vyšších tlaků, jenţ je 

schopný samostatně existovat po určitou dobu. Hlavními charakteristickými vlastnostmi oblouku 

jsou: 

a) vysoká proudová hustota katodové skvrny, 

b) vysoká teplota katodové skvrny nebo celé katody, 

c) malé úbytky napětí v katodové a anodové oblasti, 

d) malé napětí na elektrodách, 

e) vysoká teplota obloukového plazmatu, 

f) intenzivní vyzařování světla z oblouku. 

Podle druhu napájení můţeme oblouky rozdělit na střídavé a stejnosměrné. Dále je lze 

rozdělit na oblouky s uhlíkovými nebo kovovými elektrodami. Podle tvaru výbojové dráhy 

dělíme oblouky na volně hořící a stabilizované. Stabilizovaný oblouk znamená, ţe oblouk hoří 

jen ve vymezeném prostředí [4].  

Průběh úbytku napětí na oblouku je znázorněn na obr. 2-1 [4]. Můţeme zde vidět tři různé 

oblasti, na které lze oblouk rozdělit. Jsou to: katodová oblast, úbytek na sloupci a anodová oblast. 

Velikost anodového a katodového úbytku napětí závisí na materiálu elektrod. Všechny oblasti 

jsou závislé na procházejícím proudu obloukem a na prostředí, ve kterém oblouk hoří. 

 

Obr. 2-1 Průběh napětí na oblouku 

Obloukový výboj 

Vznik a vývoj tepla v obloukovém výboji je důsledkem fyzikálních dějů, probíhajících 

v ohraničeném plynném prostředí, který je za normálních podmínek nevodivý. Vodivým se stává 

působením ionizačních faktorů [10]: 

a) vysokou teplotou, 



 Elektrický oblouk 

 

13 

b) elektrickým polem, 

c) radioaktivním zářením, rentgenovým zářením, krátkovlnným elektromagnetickým 

zářením. 

Ionizace plynu je fyzikální proces, jehoţ výsledkem je vznik nových nábojů z atomů 

a molekul plynu. Dalším vyuţívaným dějem je rekombinace částic. Vytváří se v plynu, ve kterém 

existují částice s opačným nábojem. Při rekombinaci se uvolňuje energie, která se můţe vyuţít. 

Na obr. 2-2 [4] je znázorněna V-A charakteristika, ve které jsou vyznačeny charakteristiky 

základních typů výbojů. Z charakteristiky můţeme vidět klesající napětí obloukového výboje 

s rostoucím proudem.   

 

Obr. 2-2 Průběh napětí a proudu při různých výbojích 

2.1 Stejnosměrný elektrický oblouk 

Připojíme-li dvě elektrody přes rezistor R na zdroj stejnosměrného napětí U, vznikne v místě 

dotyku vlivem protékajícího proudu I přehřátí elektrod. Při následném oddálení elektrod vzniká 

stejnosměrný elektrický oblouk, který je vodivým prostředím sloţeným z par elektrod 

a rozţhavených částic vzduchu mezi elektrodami. Stejnosměrný elektrický oblouk je na obr. 2-3 

[2]. 

 

Obr. 2-3 Stejnosměrný elektrický oblouk 
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2.2 Střídavý elektrický oblouk 

Střídavý elektrický oblouk se vytváří obdobně jako oblouk stejnosměrný. Hlavní změnou 

jsou periodické změny polarity napětí a proudu. Polarita stejnosměrného proudu oblouku se 

začne měnit a oblouk zhasíná v určitých okamţicích. Jestliţe se udrţela anoda (dříve katoda) 

ţhavá, oblouk se znovu zapálí i při malých hodnotách napětí. Takţe pokud se na obou 

elektrodách udrţí ţhavá místa, můţe oblouk hořet v obou periodách i při napájení střídavým 

proudem a vzniká střídavý elektrický oblouk. Střídavý elektrický oblouk je velmi nestabilní, 

a proto se vyuţívá stabilizační člen. Podmínky pro hoření střídavého elektrického oblouku jsou: 

a) ţhavost obou elektrod, 

b) po změně polarity musí být k dispozici napětí pro zapálení oblouku. 

Aby střídavý elektrický oblouk hořel, musíme do obvodu zařadit vhodnou indukčnost. 

Velikost indukčnosti nesmí být příliš velká, aby nám nezhoršovala účiník obvodu. Optimální 

indukčnost by měla být taková, aby cos φ = 0,85. Pokud by účiník měl větší hodnotu, poklesla by 

doba hoření oblouku. Při niţší hodnotě účiníku by klesla celková účinnost oblouku. Přídavná 

indukčnost je představována tlumivkou se ţelezným jádrem. Pouze ve výjimečných případech se 

volí bez ţelezného jádra. Pro důkaz, ţe indukčnost má vliv na hoření střídavého elektrického 

oblouku, uvedeme dva druhy obvodů [2, 3].  

Na obr. 2-4 [2] je znázorněn průběh napětí a proudu oblouku jen s rezistorem. Kde jsou: UTR 

napětí zdroje (transformátoru), UO napětí na oblouku, IO proud oblouku, UZA zapalovací napětí, 

UZH zhášecí napětí. Zapalovací napětí je o něco vyšší neţ zhášecí. Prohnutý tvar napětí oblouku 

UO je způsobeno proudem oblouku. Při zvyšujícím se proudu napětí oblouku klesá. Proud 

oblouku IO má průběh podobný sinusovce, ale na začátku a na konci kaţdé půlperiody má 

nulovou hodnotu [3]. 

 

Obr. 2-4 Střídavý elektrický oblouk s rezistorem 

Zapojíme-li do obvodu oblouku sériově indukčnost (obr. 2-5) [2], nastává fázový posun mezi 

napětím a proudem, ale i prodlouţení hoření oblouku vlivem indukčnosti tlumivky. Trvalé hoření 

oblouku je zajištěno při fázovém posunu cos φ = 0,85 a vyšším. Napětí na oblouku má 

obdélníkový tvar, coţ je charakteristické pro oblouky s vysokými proudy. 
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Obr. 2-5 Střídavý elektrický oblouk s indukčností 
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3 ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH OBLOUKOVÝCH PECÍ 

 Jelikoţ je tato práce zaměřena na obloukové pece, proto se v této kapitole budeme 

věnovat typům elektrických obloukových pecí. Elektrické obloukové pece rozdělujeme podle 

způsobu hoření oblouku na pece s přímým obloukem, nepřímým obloukem a se zakrytým 

obloukem. 

3.1 Pece s přímým obloukem 

U pecí s přímým obloukem (obr. 3-1) [2] hoří oblouk mezi elektrodou (většinou grafitovou) 

a vsázkou. Proudový obvod se uzavírá přes taveninu. Tyto pece se také nazývají pece se závislým 

obloukem. Přenos tepla do lázně je přímý, coţ urychluje tavení. Svislé uloţení elektrod sniţuje 

moţnost zlomení a poruchy. Elektrický oblouk je dostatečně vzdálen od stěn a klenby, proto mají 

tyto pece delší ţivotnost. Menších ztrát a větší účinnosti dosáhneme tak, ţe sníţíme dobu tavení 

 a oteplování stěn pece. Tyto pece se pouţívají hlavně k výrobě oceli a litiny [2, 3]. 

 

Obr. 3-1 Pec s přímým obloukem 

3.1.1 Pece s vodivým dnem 

Pece s vodivým dnem (obr. 3-2) patří mezi starší typy obloukových pecí. Byly konstruovány 

tak, ţe sekundární strana pecního transformátoru byla zapojena do hvězdy s fázovým vývodem 

jednotlivých bodů hvězdy na elektrody. Pro vyrovnání symetrie byl nulový bod spojen s vodivým 

dnem – odtud název pece s vodivým dnem. Proud prochází elektrodou a obloukem do vsázky      

a odtud dnem zpátky k transformátoru. Výhodou pecí s přímým obloukem je rovnoměrný ohřev 

taveniny, která se ohřívá v celém svém objemu. Pece s vodivým dnem byly rozšířeny v době, kdy 

nebyla vyvinuta dokonalá regulace, protoţe i bez ní dobře pracovaly. Tyto pece se jiţ přestaly 

vyrábět [2, 3]. 
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Obr. 3-2 Pec s vodivým dnem 

3.1.2 Pece s nevodivým dnem 

U pecí s nevodivým dnem (obr. 3-3) je sekundární vinutí pecního transformátoru zapojena 

do trojúhelníku. Proud prochází elektrodou a obloukem přes strusku do taveniny a zpět struskou  

a přes oblouk do druhé elektrody. Proud tedy neprochází dnem pece. Většina moderních 

obloukových pecí se staví tímto způsobem [2, 3]. 

 

Obr. 3-3 Pec s nevodivým dnem 

3.2 Pece s nepřímým obloukem 

U pecí s nepřímým obloukem (obr. 3-4) [2] hoří oblouk mezi dvěma elektrodami a teplo se 

do vsázky dostává výhradně sáláním (zářením). Oblouk hoří mezi elektrodami nezávisle na 

vsázce – odtud název pece s nepřímým obloukem. Vodorovně uloţené elektrody se často lámou a 
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nauhličují lázně, coţ je nepříjemné z metalurgického hlediska. Jelikoţ oblouk u těchto pecí hoří 

volně, tak i opotřebování stěn je větší. Výhodou těchto pecí je jednoduchá obsluha a menší 

investiční náklady. Pouţívají se k tavení neţelezných kovů, šedé litiny a výrobě ocelolitiny. 

Vyrábějí se do obsahu maximálně tří tun [2, 3]. 

 

Obr. 3-4 Pec s nepřímým obloukem 

3.3 Pece se zakrytým obloukem 

U pecí se zakrytým obloukem (obr. 3-5) [2] hoří oblouk mezi vsázkou a elektrodami, které 

jsou ponořené do roztavené strusky a obsypány zaváţkou rud a příměsí. Oblouk tedy hoří zcela 

zakrytý – odtud název pece se zakrytým obloukem. Důsledkem průchodu proudu mezi 

elektrodami, struskou a zaváţkou vzniká odporový ohřev strusky a zaváţky, a proto se tyto pece 

také někdy nazývají oblouk-odporové. Elektrody jsou svisle uloţeny, a jsou buď to amorfní, nebo 

samospékavé. Bývají vybaveny automatickou regulací elektrod. Tyto pece pracují většinou trvale 

bez přestávek. Hlavním problémem pecí se zakrytým obloukem jsou elektrické přívody, jelikoţ 

pracují s malým napětím a velkým proudem. Systém přívodů je řešen jako bifilární (obr. 4-6). 

Pece se pouţívají jako redukční k výrobě surového ţeleza a feroslitin, kde je potřeba dosahovat 

vysokých teplot [2, 3]. 

 

Obr. 3-5 Pec se zakrytým obloukem 

3.4 Oblouková pec v závodě Šmeral Brno a.s. 

Oblouková pec v závodě Šmeral Brno a.s. je na obr. 3-6. Byla vyrobena firmou ČKD Praha 

v roce 1966. Pec je s přímým obloukem a nevodivým dnem. Celkový obsah pece je 5 tun. Pec je 

vyuţívána k tavení oceli a litiny. 
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Obr. 3-6 Oblouková pec v závodě Šmeral Brno a.s. 
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4 SILNOPROUDÝ ELEKTRICKÝ OBVOD OBLOUKOVÉ PECE 

Elektrické zařízení obloukových pecí značně ovlivňuje chod a pořizovací náklady. Podle 

funkce lze rozdělit elektrické zařízení na: 

1) silnoproudý elektrický obvod, 

2) obvod automatické regulace pohybu elektrod, 

3) měřicí přístroje, ochrany, blokování a signalizace, 

4) řídící počítač.  

Elektrické zařízení obloukové pece je znázorněno na obr. 4-1 [7]. Silnoproudý obvod je 

nejdůleţitější část, která má zásadní vliv na chod pece, a proto se jím budeme nadále zabývat. Má 

za úkol dovést elektrickou energii do pracovního prostoru pece a tam ji přeměnit na teplo. Druhá 

nejdůleţitější část je obvod automatické regulace pohybu elektrod [7]. 

Silnoproudý elektrický obvod obloukové pece se skládá z napájecí sítě, pecního 

transformátoru, krátké sítě aţ po elektrody (viz 1-4 obr. 4-1). 

 

Obr. 4-1 Elektrické zařízení obloukových pecí 

Na obr. 4-2 [7] je znázorněno schéma připojení obloukové pece na síť vysokého napětí, kde 

jsou 1 napájecí síť 22 kV, 2 odpojovač, 3 vysokonapěťový výkonový vypínač, 4 pecní 

transformátor a tlumivky, 5 krátká síť a 6 elektrody obloukové pece. Odpojovač 

a vysokonapěťový výkonový vypínač je ovládán z řídícího panelu pecního zařízení. Napětí na 

transformátoru lze také dálkově nastavit.  
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Sloţité je ovládání a řízení celého mechanismu, protoţe při otáčení či naklápění vany jde 

o pohyby součástmi pece s hmotností několika tun. Proto smí s pecí manipulovat jen pověřený 

pracovník. 

 

Obr. 4-2 Schéma připojení obloukové pece na síť 

4.1 Napájecí síť obloukové pece 

Připojení obloukové pece na napájecí síť vysokého napětí je na obr. 4-2 [7]. Obloukové pec 

patří mezi největší odběratele elektrické energie. Pec má na síť vysokého napětí neţádoucí vliv, 

protoţe ji zahlcuje proměnlivými proudy. Proudy dosahují nulových aţ několikanásobně vyšších 

hodnot neţ jmenovitých. Tyto proměnlivé proudy mají za důsledek kolísaní napětí na 

impedancích. Na elektrické zařízení připojené na téţe soustavu to má negativní vliv, především 

na výpočetní techniku. Proto jsou poţadavky na napájecí síť dány výkonem pecního 

transformátoru a způsobem tavení. Zkratový výkon je důleţitá veličina pro posouzení připojení 

elektrické obloukové pece na síť vysokého napětí. Podle výpočtu zkratového výkonu lze 

posoudit, zda se vliv rušivých účinků pohybuje v přijatelných mezích. 

Člen, který nám zajišťuje odpojení elektrického zařízení od přívodů vysokého napětí, 

se nazývá odpojovač. 

Vysokonapěťový výkonový vypínač slouţí ke spínání a rozpínání silnoproudého obvodu 

během tavení, na začátku a konci tavení, nebo při poruchových stavech. Vypínač je velmi 

namáhán, protoţe na něm závisí celé elektrické zařízení pece. Provádí se jako tlakovzdušný [6, 

7]. 
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4.2 Pecní transformátor  

Pecní transformátor (obr. 4-3) je nejdůleţitější částí elektrického obvodu, jehoţ výkon určuje 

kapacitu obloukové pece. Tento transformátor je většinou trojfázový, olejový a regulační. Velké 

transformátory vyuţívají vodní chlazení oleje. Pecní transformátory se liší od silových 

transformátorů, protoţe pracují s proměnlivým zatíţením. Primární vinutí je zapojeno do hvězdy 

nebo do trojúhelníku, přepínání je umoţněné zdvojnásobením napěťových stupňů. Sekundární 

vinutí je zapojeno do otevřeného trojúhelníka a všechny konce začátků a konců musí být 

vyvedeny nad víko transformátoru. Sekundární vinutí nelze měnit, protoţe je napojen přímo na 

krátkou cestu. Výkon transformátoru je aţ 120 MVA.  

Ve společné nádobě s transformátorem se nachází i tlumivka, která je zařazena mezi pecním 

transformátorem a vysokonapěťovým výkonovým vypínačem (obr. 4-2). Tlumivka není zapojena 

po celou dobu provozu, zapojena je jen při zapojení primárního vinutí do hvězdy. Její hlavním 

úkolem je omezení zkratových proudů při dotyku elektrod s taveninou. Hlavní nevýhodou 

tlumivek je zhoršování celkové účinnosti obloukové pece [7, 11]. 

4.2.1 Pecní transformátor v závodě Šmeral Brno a.s. 

Pecní transformátor v závodě Šmeral Brno a.s. je na obr. 4-3. Transformátor je řešen jako 

trojfázový a olejový. Maximální výkon transformátoru je 2,25 MVA. Provozní jmenovitý proud 

jedné fáze je 5,9 kA.  Transformátor je v zapojení Dd0 nebo Yd1. Přepínání primárního vinutí se 

provádí pomocí transformátorového přepojovače, který je umístěn na nádobě transformátoru. 

Transformátorový přepojovač je řešen jako čtyřstupňový s motorickým pohonem a moţností 

ručního ovládání. Parametry transformátoru jsou v tab. 4-1. 

 

 

Tab. 4-1 Parametry pecního transformátoru v závodě Šmeral Brno a.s 

Zapojení 

primárního 

vinutí 

Napětí    

primárního   

vinutí 

Zapojení 

sekundárního 

vinutí 

Napětí 

sekundárního 

vinutí 

Výkon 

transformátoru 

Trojúhelník 

s odbočkou a 

tlumivkou 

22 kV Trojúhelník 220 V 2,25 MVA 

Trojúhelník 

bez odbočky   

a tlumivkou 

22 kV Trojúhelník 165 V 1,68 MVA 

Hvězda 

s odbočkou a 

tlumivkou 

nakrátko 

22 kV Trojúhelník 127 V 1,29 MVA 

Hvězda 

bez odbočky a 

tlumivkou 

nakrátko 

22 kV Trojúhelník 95 V 0,97 MVA 
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Obr. 4-3 Pecní transformátor s olejovým chlazením 

4.3 Krátká cesta  

Krátká cesta neboli krátká síť (obr. 4-4) je důleţitou součástí obloukové pece, která spojuje 

sekundární vývody pecního transformátoru s elektrodami obloukové pece. Na konstrukčním 

provedení a elektrickém zapojení krátké cesty závisí celková elektrická účinnost. Jelikoţ od 

sekundárního vinutí transformátoru jdou velké hodnoty proudů do krátké cesty, musí být kaţdá 

fáze tvořena z několika vodičů spojených paralelně. Vlivem těchto velkých proudů se 

u svazkových vodičů vyskytuje kromě indukčnosti také skinefekt, coţ je jev, při kterém dochází 

k vytlačování elektrického proudu ze středu vodiče k jeho povrchu. Tento jev má za následek 

nerovnoměrné zatíţení průřezu vodiče. Indukčnost krátké cesty lze zmenšit pomocí bifilárního 

zapojení, čímţ se také zlepší účiník celé pece [7, 11]. 

Krátkou cestu lze rozdělit do několika částí: 

a) pásová část, 

b) ohebná lana, 

c) vodiče ramen drţáku elektrod, 

d) drţáky elektrod, 

e) elektrody a spojky. 

K dosaţení nízkých ztrát a celkové dobré účinnosti musí mít krátká cesta následující 

vlastnosti: 

1) co nejkratší délku, aby se sníţili elektrické ztráty všech druhů, 

2) nízkou indukčnost, 

3) nízký ohmický odpor, 
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4) nízkou vzájemnou indukčnost, 

5) dostatečnou mechanickou pevnost. 

 

Obr. 4-4 Krátká cesta obloukové pece 

4.3.1 Zpŧsoby zapojení krátké cesty 

Různé způsoby zapojení krátké cesty můţeme vidět na obr. 4-5 [2]. Ve schématech je 

výstupní vinutí zapojeno do trojúhelníka, coţ je poţadováno. Hlavní rozdíl je však v tom, kde se 

nachází opravdové spojení vinutí do trojúhelníka. Na obr. 4-5a je vinutí spojeno uvnitř nebo na 

víku transformátoru. Bifilární krátkou cestu můţeme vidět na obr. 4-5b, c, kde je vinutí spojeno 

aţ na elektrodách. Bifilární přívody spotřebovávají více materiálu, ale zato mají menší reaktanční 

úbytky. Toto zapojení se často pouţívá u velkých pecí. Spojení aţ za ohebnými lany je na obr. 4-

5d. Při tomto zapojení prochází sdruţený proud pouze třemi vodiči. Na obrázcích je také uvedena 

velikost proudu I přicházející na elektrody. Jelikoţ prochází při symetrickém stavu vinutím 

transformátoru proud I, pak k elektrodám na obr. 4-5a, d přichází proud sdruţený. Na obr. 4-5b, c 

přichází na elektrody proud stejný, jako je na vinutí transformátoru. 
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Obr. 4-5 Různé druhy zapojení krátkých cest 

4.4 Elektrody obloukových pecí 

Elektrody slouţí k přívodu elektrické energie do pracovního prostoru pece. Jsou důleţitým 

článkem elektrického obvodu. Jakost a způsob jakým se k elektrodám přivádí proud, mají velký 

význam, protoţe se v elektrodách a kontaktech ztrácí aţ 10 % energie. Mezi hlavní poţadavky 

kladené na elektrody jsou [6, 11]: 

1) nízká tepelná vodivost, 

2) vysoká elektrická vodivost, 

3) vysoká mechanická pevnost, 

4) vysoká teplota oxidace, 

5) malý obsah popela a síry. 

Elektrody jsou uloţeny v rovnostranném trojúhelníku, které mají průměr kolem 40 cm. 

U obloukových pecí se pouţívají elektrody: 

a) uhlíkové, 

b) grafitové, 

c) samospékavé. 

Uhlíkové elektrody se vyrábějí z retortového uhlí, směsí antracitu, koksu, pryskyřice 

a přírodního grafitu. Polotovar se později zbaví nečistot a lisuje se na poţadované průměry 

a délky. Posléze se elektrody vypalují při teplotě aţ 1600 °C. Tyto elektrody se pouţívají na 

výrobu feroslitin a uhlíkových ocelí. 

Grafitové elektrody jsou vyráběny jako uhlíkové s vypalováním aţ do 2700 °C, čímţ se uhlík 

přemění v grafit. Tyto elektrody jsou nejvíce pouţívanými, protoţe mají větší dovolenou 
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proudovou hustotu neţ elektrody uhlíkové. Jejich nevýhodou je vyšší výrobní cena. Ţivotnost 

těchto elektrod je od 3 do 4 dnů. 

Samospékavé elektrody jsou sloţeny z ocelového pláště, opatřeného dovnitř ţebry, který se 

vyplňuje elektrodovým polotovarem. Tyto elektrody jsou sloţeny stejným způsobem jako 

uhlíkové. Výhodou těchto elektrod je nízká výrobní cena, protoţe se vyrábějí přímo 

na provozované peci. Nevýhodou výroby přímo v peci je intenzivní vývoj dýmu a sazí při 

vypalování uhlíku. Samospékavé elektrody se vyuţívají při velkých průměrech elektrod nad 50 

cm. 
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5 SNÍŢENÍ RUŠIVÝCH VLIVŦ OBLOUKOVÉ PECE NA SÍŤ 

VYSOKÉHO NAPĚTÍ 

Elektrické obloukové pece namáhají síť proměnlivými velmi vysokými proudy. Jejich 

hodnoty přesahují několikanásobně jmenovité hodnoty. Tyto proudy mají za následek kolísání 

napětí, coţ má negativní dopad na napájecí síť. Proto tato kapitola bude věnována způsoby 

sníţení rušivých vlivů na síť vysokého napětí [6, 7]. 

5.1 Omezení zkratových a velkých proudŧ 

Největší úbytky napětí vznikají při největších proudech, a proto je důleţité omezit právě tyto 

proudy. Omezit je můţeme 2 způsoby: 

a) pecní transformátor a reaktor zapojit do série 

Kvůli stabilizaci střídavého oblouku se musí připojit v pecním obvodě indukčnost. 

Indukčnost musí být taková, aby účiník nepřesáhl hodnotu 0,85. Při dalším 

připojování indukčností by docházelo k zhoršování účiníku, a jelikoţ je výkon 

a napětí konstantní, došlo by k zvýšení proudu, coţ v našem případě není ţádoucí. 

Velké proudy a nadproudy jsou vytvářeny při natavování. Tento problém lze vyřešit 

zkratováním předřazené tlumivky po natavení vsázky. Tlumivku můţeme provést 

jako několikastupňovou. 

b) pecní transformátor a reaktor s nelineární charakteristikou zapojit do série 

Reaktory s nelineární charakteristikou mají do určité velikosti proudu nepatrnou 

velikost reaktance. Při překročení hranice proudu reaktance velmi vzroste. V provozu 

dosahují tyto reaktory lepších výsledků a můţe se vynechat vypínač při zkratování, 

který je u normálních reaktorů zapotřebí. Tyto reaktory jsou podstatně nákladnější 

[7]. 

5.2 Zvětšení zkratového výkonu 

Zkratový výkon je veličina, podle které můţeme posoudit vliv rušivých účinků na 

energetickou síť v místě připojení. Tento výkon je dán velikostí výkonu v pecním transformátoru. 

Zvětšení zkratového výkonu v místě připojení dosáhneme: 

1) zesílením napájecí sítě 

V dnešní době tato metoda často vyuţívána. Spočívá ve zvýšení výkonu 

transformátorů, zapojením nového generátoru nebo zdvojením přívodů.   

2) sérioparalelní kompenzace 

Sériová kompenzace řeší zvýšení a stabilizaci napětí v síti a paralelní kompenzace 

nám zlepšuje účíník omezením zdánlivého proudu. Jelikoţ dochází u obloukových 

pecí ke kolísání napětí i ke spotřebě jalové energie, zařazujeme z toho důvodu 

sérioparalelní kompenzaci. Sérioparalelní kompenzaci je naznačena na obr. 5-1 [6]. 



 Snížení rušivých vlivů obloukové pece na síť vysokého napětí 

 

28 

 

Obr. 5-1 Sérioparalelní kompenzace 

5.3 Zmenšení kolísání jalového příkonu 

Dosáhnout zmenšení kolísání jalového příkonu můţeme přímou nebo nepřímou kompenzací. 

1. Přímá kompenzace 

Přímá kompenzace se provádí podle okamţitého odběru a je naznačena na obr. 5-2 [6]. Jde 

v podstatě o nepřímou kompenzaci, při níţ se snaţíme změnit výrobu induktivní energie 

v kompenzátoru. Jako přímý kompenzátor můţeme vyuţít přebuzený synchronní kompenzátor. 

Pracuje na principu nucené komutace ventilů, při které dochází k otevření tyristoru ještě před 

přirozenou komutací a dodává do sítě jalový induktivní výkon. Další moţností přímé 

kompenzace je připojení kondenzátorové baterie. Tato metoda není příliš vhodná, protoţe při 

poklesu příkonu obloukové pece pod hranici velikosti baterie dochází k práci kompenzátoru 

s kapacitním účiníkem. Kondenzátorovou baterii můţeme vyuţít při kompenzaci proudu 

naprázdno pecního transformátoru. Mezi nejdokonalejší kompenzátory patří tyristory spínané 

kondenzátorové baterie. Pracuje na principu dvou antiparalelně zapojených tyristorů. Toto 

zařízení je velmi vhodné pro svou trvanlivost a tichý chod, protoţe neobsahuje ţádné pohyblivé 

části. Můţeme ho realizovat jako symetrické zařízení nebo pro kompenzaci nesouměrného 

zatíţení. 

 

Obr. 5-2 Přímá kompenzace jalového výkonu 

2. Nepřímá kompenzace 

Nepřímá kompenzace je naznačena na obr. 5-3 [6]. Tato metoda spočívá v paralelním 

připojení statického kondenzátoru, který vykompenzuje celý jalový výkon. Při této metodě 

nedochází ke kolísání napětí, ale zato účiník je velmi špatný. Další moţností nepřímé 

kompenzace je vyuţití usměrňovače jako spotřebič jalového výkonu. Metoda je zaloţena na 
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součtu spotřeby pece a usměrňovače, která je konstantní a kompenzována kondenzátorem. Tento 

kompenzátor je nejjednodušší a nejúspornější [6, 7].  

 

Obr. 5-3 Nepřímá kompenzace jalového výkonu 
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6 OPTIMALIZACE PROVOZU OBLOUKOVÉ PECE  
Optimalizací provozu elektrické obloukové pece se rozumí udrţování pracovních parametrů 

v odpovídajících mezích, které nám zaručí např. minimální spotřebu elektrické energie, 

minimální náklady na výrobu a maximální produktivnost atd. Optimální podmínky obloukové 

pece je moţné vyjádřit pomocí kruţnicového diagramu nebo pracovních charakteristik [8].  

6.1 Kruţnicový diagram obloukové pece 

Kruţnicový diagram je geometrické vyjádření proudu, výkonu, účinnosti a účiníku 

elektrického oblouku. Nejčastěji se z diagramu určuje optimální proud pece pro různé hodnoty 

napětí a optimální nastavení regulátoru elektrod. Pracovní charakteristiky obloukové pece se 

vytváří z kruţnicového diagramu. Na skutečné obloukové peci se veličiny získávají měřením. 

Při konstrukci kruţnicového diagramu se vychází z několika podmínek: 

a) oblouková pec je symetrickým třífázovým odběratelem, 

b) sinusový tvar proudu a napětí oblouku, 

c) kreslí se pro jednu fázi (elektrodu), zvolenou napěťovou odbočku a 1. harmonickou 

proudu. 

Náhradní jednofázové schéma obloukové pece můţeme vidět na obr. 6-1, kde U – 

sekundární napětí pecního transformátoru, R – činný odpor jedné fáze (pecního transformátoru, 

přívodů, krátké cesty atd.), L – indukčnost jedné fáze (pecního transformátoru, přívodů, krátké 

cesty a indukčností vzájemných), R0 – odpor oblouku [1, 8]. 

 

 

Obr. 6-1 Náhradní jednofázové schéma obloukové pece 

Z náhradního jednofázového schématu můţeme určit velikost proudu I, který bude při 

měnícím se R0 
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6.1.1 Konstrukce kruţnicového diagramu vycházející z diagramu impedancí 

Kruţnicový diagram sestrojujeme pro danou napěťovou odbočku pecního transformátoru. 

Podle obr. 6-1 sestrojíme diagram impedancí, který můţeme vidět na obr. 6-2 [1]. 

 

Obr. 6-2 Diagram impedancí 

Z diagramu impedancí sestrojíme kruţnicový diagram (obr. 6-3) [1], jenţ je inverzní 

k diagramu impedancí a má poloměr r o velikosti 
L

U
r

2
 . Jelikoţ máme proměnný odpor Ro, 

tak se nám bude fázor proud I pohybovat po kruţnici K. Optimálního proudu Io dosáhneme tehdy, 

bude-li odpor Ro roven impedanci celého přívodu k němu, tj. 222 LRRo  . Veličiny 

s indexem z platí pro zkrat elektrody se vsázkou, kdy je proměnný odpor Ro=0. Pz nám 

představují ztráty v přívodu k oblouku, Po je výkon oblouku [1]. 

 

Obr. 6-3 Konstrukce kružnicového diagramu vycházejícího z diagramu impedancí 

6.1.2 Konstrukce kruţnicového diagramu vycházející ze zkratových proudŧ 

Pro konstrukci kruţnicového diagramu vycházející ze zkratových musíme znát dva zkratové 

proudy: 

 teoretický zkratový proud 
L

U

X

U
I k

L

k

ztk


 ,     (6.2)  
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 zkratový proud   
z

k

zk
Z

U
I  .      (6.3) 

Uk je napětí k-té odbočky transformátoru, Zz je zkratová impedance, coţ je stav, při které je 

elektroda zkratována se vsázkou (R0 = 0).  

Konstrukce kruţnicového diagramu (obr. 7-4) začíná vynesením půlkruţnice o poloměru r 

     
L

UI
r kztk

22
 .     (6.4) 

Dále můţeme zakreslit zkratový proud Izk pod úhlem φz. Z obrázku je patrné, ţe tečna 

v koncovém bodě Io je rovnoběţná s Izk. Proud oblouku Io je rozdělen na činnou sloţku Ioč (rovna 

Iocosφ) a jalovou sloţku proudu Ioj (rovna Iosinφ). Činná sloţka proudu nám představuje celkový 

činný výkon pece Pp a jalová sloţka proudu je úměrná celkovému jalovému výkonu pece Qp.  

Pokud chceme nastavit pec na správný pracovní reţim (proud, délka oblouku atd.), musíme 

provést výpočet elektrický i tepelný nebo oboje ztráty změřit. Pracovní ideál se často hledá 

pomocí výsledků předchozích taveb [1]. 

 

Obr. 6-4 Konstrukce kružnicového diagramu vycházející ze zkratových proudů 

6.2 Konstrukce kruţnicového diagramu pro účiník cosφ a účinnost η 

6.2.1 Konstrukce pro účiník cosφ 

Z kruţnicového diagramu lze odečíst mimo jiné i účíník cosφ a elektrická účinnost η. 

Konstrukci pro odečtení účiníku cosφ lze provést dvěma způsoby a můţeme je vidět na obr. 6-5. 

První způsob vychází z vykreslení půlkruţnice K2 na osu s lineárním měřítkem. Proud I 

vycházející z počátku nám protíná půlkruţnici K2 v bodě 1´. Po spojení bodu 1´ s koncem 

lineárního měřítka dostáváme pravoúhlý trojúhelník 0-1´-1. Po změření odvěsny 0-1´ dostáváme 

přímo hodnotu účiníku cosφ, jelikoţ přepona má hodnotu 1. 

Druhý způsob konstrukce vychází z vykreslení čtvrtkruţnice K3 (obr. 6-5). Proud I nám 

protíná čtvrtkruţnici v bodě 2. Při sestrojení kolmice k ose s lineárním měřítkem dostáváme 

ihned hodnotu účiníku cosφ [1, 8]. 
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Obr. 6-5 Konstrukce kružnicového diagramu pro cosφ 

6.2.2 Konstrukce pro elektrickou účinnost η 

Z kruţnicového diagramu lze také rychle určit elektrickou účinnost (obr. 6-6). Vyuţívá se 

lineární (jednotková) úsečka, která je rovnoběţná s teoretickým zkratovým proudem Iztk. 

Prodlouţením zkratového proudu Izk dostaneme průsečík s úsečkou se stupnicí. Průsečík proudu 

Io s touto úsečkou stanovuje ihned hodnotu elektrické účinnosti η. Další způsob konstrukce 

elektrické účinnosti se provádí z důvodu lepší přehlednosti. Konstrukce vychází z prodlouţení 

zkratového proudu Izk a sestrojením jednotkové úsečky, která je kolmá na osu napětí U [1, 9].  

 

Obr. 6-6 Konstrukce pro účinnost η 
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6.3 Vymezení pracovní oblasti kruţnicového diagramu 

Velmi důleţitým vyuţitím kruţnicového diagramu je vymezení pracovní oblasti. Na obr. 6-7 

[8] je pracovní oblast vymezena pro sedm napěťových stupňů. Na osách je vyznačen činný výkon 

P, jalový výkon Q a přímky, které vychází z počátku a znázorňují nám účiník cosφ. Přímky 

jednotlivých účiníku jsou dány úhly mezi fázovým napětím Uf a proudem oblouku Io. Dále je na 

ose výkonů znázorněn i jmenovitý zdánlivý výkon Sp a maximální zdánlivý výkon, jenţ je o 10% 

větší neţ výkon jmenovitý. 

Z kruţnicového diagramu můţeme vyznačit teoretickou nebo praktickou pracovní oblast. 

Teoretická pracovní oblast je vyznačena body A-B-C-D-E-F-G-H-A. Pracovní oblast je zdola 

omezena nejniţším napěťovým stupněm, zprava hodnotou dovoleného proudu oblouku (D-E)      

a účiníkem při zkratovém proudu, při kterém výkon na oblouku pokrývá jen tepelné ztráty (C-D), 

shora je pracovní oblast omezena zdánlivým výkonem, jenţ je o 10 % větší neţ jmenovitý           

a nejvyšším napěťovým stupněm, zleva hodnotou účiníku cosφ=0,85. Při překročení této hodnoty 

by došlo k přetrţení oblouku. Praktická pracovní oblast je vyznačena body A-B-F-G-H-A. Zprava 

je omezena hodnotou účiníku cosφ=0,65 [8]. 

   

 
Obr. 6-7 Vymezení pracovní oblasti kružnicového diagramu 

 

6.4 Pracovní charakteristiky obloukové pece 

Pracovní charakteristiky (obr. 6-8) [8] se můţou sestrojit podle kruţnicového diagramu pro 

danou napěťovou odbočku, anebo se parametry můţou získat měřením. Efektivnější je získat 

parametry měřením, jelikoţ měřením na skutečné peci se získávají hodnoty jak pro pracovní 

charakteristiky, tak i pro kruţnicový diagram, které se navzájem můţou porovnat.  
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Pracovní charakteristiky nám vykreslují závislost elektrických, tepelných a provozních 

parametrů v závislosti na proudu Io. Mezi tyto parametry patří: 

a) činný výkon na oblouku Po, 

b) činný výkon pece P, 

c) ztrátový výkon pece Pz, 

d) účiník cos φ, 

e) elektrická účinnost η, 

f) zdánlivý výkon S. 

 

Hlavním významem těchto pracovních charakteristik je z důvodu optimálního vyuţití pece. 

Pomocí nich můţeme vyznačit oblast změny proudu oblouku, ve které musí pec pracovat, aby 

dosáhla optimálních parametrů. 

Na obr. 6-8 je vyznačen průběh zdánlivého výkonu S, celkového příkonu P, výkonu oblouku 

Po, elektrických ztrát Pz, napětí na oblouku Uo, účiníku cosφ a účinnosti η v závislosti na proudu 

oblouku Io. Optimální pracovní proud Io hledáme z pracovních charakteristik pomocí bodů 1 a 2 

tak, aby tečny k průběhům výkonu na oblouku Po a elektrických ztrát Pz byly co nejvíce 

rovnoběţné, a aby rozdíl mezi Po a  Pz byl co největší. Kolmá pořadnice nám následně určuje 

optimální proud oblouku Io [1, 8]. 

 

 

Obr. 6-8 Pracovní charakteristika obloukové pece 
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6.5 Výpočet optimálních parametrŧ obloukové pece  

V této kapitole se budeme zabývat výpočtem optimálních parametrů obloukové pece pomocí 

kruţnicového diagramu a zhodnocením pouţití tlumivky. Kruţnicový diagram budeme 

sestrojovat pomocí zkratových proudů. V tab. 6-1 jsou uvedeny vstupní parametry obloukové 

pece. V našem příkladě má pecní transformátor čtyři napěťové stupně a je v zapojení Dd0. 

K transformátoru můţeme připojit tlumivku, která je přepínatelná ve dvou stupních.  

         Tab. 6-1 Vstupní parametry obloukové pece 

Pecní transformátor 

S = 8 MVA 

U1 = 22 kV 

U2 = 300 V, 230 V, 180 V, 120 V 

zapojení Dd0 

Krátká cesta 
Rk = 0,65 mΩ 

Xk = 2,40 mΩ 

Tlumivka 
XT1 = 1,4 mΩ 

XT2 = 2,5 mΩ 

 

V tab. 6-2 aţ 6-5 jsou uvedeny odečtené parametry z kruţnicových diagramů pro jednotlivé 

napěťové stupně a to v zapojení bez tlumivky, s prvním stupněm tlumivky nebo s druhým 

stupněm tlumivky. Mezi odečtené parametry patří optimální proud Io, výkon oblouku Po, ztrátový 

výkon Pz, účiník cosφ a účinnost η. Kruţnicový diagram pro první napěťový stupeň 300 V je na 

obr. 6-9. Postup konstrukce kruţnicového diagramu pomocí zkratových proudů je uveden 

v kapitole 6.1.2. 

Příklad výpočtu parametrů potřebných k sestrojení kruţnicového diagramu pro první 

napěťový stupeň 300 V: 
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 s tlumivkou T2 
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Obr. 6-9 Kružnicový diagram pro první napěťový stupeň 300 V 
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      Tab. 6-2 Optimální parametry odečtené z kružnicového diagramu  

    pro napěťový stupeň 300 V 

Optimální 

parametry 
bez tlumivky s tlumivkou T1 s tlumivkou T2 

Io [A] 41876 28880 22382 

Po [MW] 4,5 3,19 2,56 

Pz [kW] 1400 625 375 

cosφ [-] 0,82 0,77 0,77 

η [%] 76,6 72,5 72,5 

 

    Tab. 6-3 Optimální parametry odečtené z kružnicového diagramu 

    pro napěťový stupeň 230 V 

Optimální 

parametry 
bez tlumivky s tlumivkou T1 s tlumivkou T2 

Io [A] 31980 23226 17420 

Po [MW] 2,79 2,06 1,47 

Pz [kW] 734 200 220 

cosφ [-] 0,79 0,73 0,75 

η [%] 78,5 76,5 75,4 

 

    Tab. 6-4 Optimální parametry odečtené z kružnicového diagramu  

    pro napěťový stupeň 180 V 

Optimální 

parametry 
bez tlumivky s tlumivkou T1 s tlumivkou T2 

Io [A] 25251 17277 12847 

Po [MW] 1,57 1,15 0,88 

Pz [kW] 553 184 230 

cosφ [-] 0,82 0,78 0,81 

η [%] 75,5 72,7 73,5 

 

    Tab. 6-5 Optimální parametry odečtené z kružnicového diagramu 

    pro napěťový stupeň 120 V 

Optimální 

parametry 
bez tlumivky s tlumivkou T1 s tlumivkou T2 

Io [A] 17051 11127 8670 

Po [MW] 0,72 0,48 0,37 

Pz [kW] 220 120 100 

cosφ [-] 0,81 0,80 0,80 

η [%] 78,4 75,5 73,7 

 

Jak můţeme vidět z tab. 6-2 aţ 6-5, hlavní nevýhodou tlumivek je zhoršování celkové 

účinnosti obloukové pece u všech napěťových stupňů. Hlavním úkolem tlumivky je omezení 

zkratových proudů při dotyku elektrod s taveninou, proto se tlumivka vyuţívá jen při natavování 

a posléze se odpojuje, aby nám nezhoršovala celkovou elektrickou účinnost pece.  
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     Tab. 6-6 Parametry jednotlivých napěťových stupňů bez tlumivky 

Optimální 

parametry 

Napěťový stupeň 

300 V 230 V 180 V 120 V 

Io [kA] 41,9 32,0 25,3 17,1 

Po [MW] 4,5 2,79 1,57 0,72 

Pz [MW] 1,4 0,73 0,55 0,22 

cosφ [-] 0,82 0,79 0,82 0,81 

η [%] 76,6 78,5 75,5 78,4 

 

  V tab. 6-6 jsou uvedeny parametry pro jednotlivé napěťové stupně bez tlumivky. Tato 

tabulka nám slouţí pro lepší přehlednost odečtených parametrů. Jak můţeme vidět z této tabulky, 

optimální proud Io, výkon oblouku Po i ztrátový výkon Pz nám s napěťovými stupni stoupá. Zato 

účiník cosφ a elektrická účinnost η jsou téměř u všech napěťových stupňů stejné. Protoţe 

potřebujeme vysoké proudy pouze při natavování, zapojuje se na tento proces největší napěťový 

stupeň a postupně se napěťové stupně sniţují s proudem, který je pro tavbu potřebný. 

Na obr. 6-10 je znázorněno vymezení optimální pracovní oblasti pro čtyři napěťové stupně. 

Pracovní oblast je omezena zdola nejniţším napěťovým stupněm, shora nejvyšším napěťovým 

stupněm, zprava účiníkem cosφ = 0,65 a výkonem, který je o 10 % větší neţ výkon jmenovitý     

a zleva účiníkem cosφ = 0,85. Toto omezení vychází z [8]. 

 

 

Obr. 6-10 Vymezení optimální pracovní oblasti obloukové pece 
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7 ZÁVĚR 
Úkolem této bakalářské práce bylo stanovit optimální podmínky pro provoz elektrické 

obloukové pece. Tyto podmínky byly určeny pomocí kruţnicového diagramu. 

 Úvodní kapitola práce se zabývá elektrickým obloukem a elektrickým výbojem. Je zde 

uvedeno rozdělení elektrického oblouku podle druhu napájení na stejnosměrný a střídavý 

elektrický oblouk. Zmíněny jsou i podmínky pro optimální hoření elektrických oblouků. Dále je 

práce zaměřena na rozdělení elektrických obloukových pecí. U kaţdého typu obloukové pece je 

popsáno, jak u nich vzniká elektrický oblouk a k čemu jednotlivé typy pecí slouţí. Následně je 

uveden popis elektrické obloukové pece pouţívané v závodě Šmeral Brno a.s. 

Kapitola 4 popisuje silnoproudý elektrický obvod obloukové pece. Je zde uvedeno kompletní 

schéma připojení elektrické obloukové pece na napájecí síť. Důleţitou částí této kapitoly je pecní 

transformátor, u kterého jsou zmíněny způsoby zapojení sekundárního vinutí a další vlastnosti. 

V této kapitole je také popsán pecní transformátor vyuţívaný v závodě Šmeral Brno a.s. Dále je 

zde uvedeno pouţití tlumivky, která můţe být k transformátoru připojena, druhy zapojení krátké 

cesty a typy elektrod, které jsou v obloukových pecích vyuţívány. Další kapitola je věnována 

rušivým vlivům, jeţ mají negativní vliv na napájecí síť. Tyto rušivé vlivy zatěţují napájecí síť 

proměnlivými velmi vysokými proudy, proto jsou zde popsány nejvýhodnější způsoby sníţení 

těchto rušivých vlivů. 

Poslední kapitola je věnována optimalizaci provozu elektrické obloukové pece, coţ je 

udrţování parametrů v určitých mezích, které zaručí minimální spotřebu elektrické energie, 

minimální náklady na výrobu a maximální produktivnost. Tyto optimální parametry jsou určeny 

pomocí kruţnicového diagramu. Jsou zde popsány způsoby konstrukce kruţnicového diagramu, 

které vycházejí z diagramu impedancí nebo ze znalostí zkratových proudů. Uvedeny jsou             

i způsoby konstrukce diagramu pro účiník cosφ a elektrickou účinnost η. Zmíněno je                    

o pracovních charakteristikách obloukové pece, pomocí kterých můţe být vyznačena oblast 

změny proudu oblouku, ve které musí pec pracovat, aby dosáhla optimálních parametrů.  

Závěrečná část práce se zabývá výpočtem optimálních parametrů obloukové pece                  

a zhodnocením vyuţití tlumivky. V tab. 6-2 aţ 6-5 jsou uvedeny odečtené optimální parametry 

z kruţnicových diagramů. Jelikoţ elektrická účinnost klesá při připojení tlumivky, proto je její 

vyuţití jen při natavování, kde nám omezuje vysoké proudy. Příklad konstrukce kruţnicového 

diagramu pro největší napěťový stupeň 300 V jest na obr. 6-9. Srovnání optimálních parametrů 

pro jednotlivé napěťové stupně bez tlumivky jsou v tab. 6-6. Z této tabulky je zřejmé, ţe se vyšší 

napěťové stupně vyuţívají jen při natavování, kdy jsou zapotřebí vysoké proudy a výkony. Na 

obr. 6-10 je vymezení pracovní oblasti obloukové pece pro čtyři napěťové stupně.  
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