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10.   PIECEDOWYPALANIA  
WYROBÓWEMALIOWANYCH  

Wypalanie wyrobów metalowych, pokrytych warstw  proszkowej emalii, ma 
za zadanie stopienie i tworzenie na nich g adkiej, b yszcz cej pow oki. Wypalanie 
wyrobów emaliowanych odbywa si  najcz ciej dwukrotnie: najpierw wypala si  
emali  tzw. gruntow , a potem emali  kryj c . 

Warunki wypalania zale  od rodzaju emalii oraz materia u i grubo ci cianek 
wyrobów metalowych. Emalie gruntowe wypala si  zwykle w temperaturach 780 ÷ 
940°C, natomiast emalie kryj ce w temperaturach o 30  ÷  40°C ni szych. Wyj tki 
stanowi  emalie specjalne, np. niskotopliwe jednowarstwowe emalie na aluminium 
(520÷560°C) lub trudnotopliwe emalie na wyroby ze stali stopowych lub ze stopów 
tytanu (900 ÷ 300°C). Czas wypalania wynosi zwykle od 2,5 ÷ 4 minut (np. lekkie 
naczynia stalowe) do nawet 60 minut (np. wanny stalowe i eliwne). 

Wypalanie wi kszo ci wyrobów emaliowanych, zw aszcza wypalanie emalii 
gruntowych, musi odbywa  si  w atmosferze utleniaj cej, zapewniaj cej utlenienie 
powierzchniowych warstw metalu. Warunkuje to zwil alno  metalu przez stop 
emalii, a jednocze nie mocne jej zwi zanie z pod o em. Narzuca to konstrukcjom 
pieców do wypalania emalii ograniczenie stosowania bezpo redniego nagrzewania 
p omieniem i spalinami na rzecz ogrzewania przeponowego lub elektrycznego. 

Do wypalania wyrobów emaliowanych stosowanych  jest wiele rodzajów pie- 
ców. Najcz ciej s  to piece typu komorowego i piece konwejerowe. Obok nich 
stosowane s  równie , chocia  znacznie rzadziej, piece tunelowe z trzonem 
rolkowym oraz piece karuzelowe z obrotowym trzonem pier cieniowym. 

 

10.1. Piece komorowe 

Piece komorowe do niedawna jeszcze by y podstawowymi urz dzeniami do 
wypalania wyrobów emaliowanych. W chwili obecnej ich znaczenie jest ju  
mniejsze. Stosowane s  zw aszcza do wypalania niewielkich serii wyrobów o 
zró nicowanym kszta cie.W produkcji wielkoseryjnej zosta y wyparte przez znacznie 
bardziej ekonomiczne i ca kowicie zmechanizowane piece konwejerowe. 
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Piece komorowe do wypalania wyrobów emaliowanych ró ni  si  swym 
dzia aniem od innych pieców wypa owych. Wsad nie jest w nich nagrzewany i 
studzony razem z piecem, ale wprowadza si  go do pieca nagrzanego ju  do 
temperatury roboczej na przeci g krótkiego czasu, wystarczaj cego do nagrzania 
wyrobu i stopienia emalii. Wsad wyjmowany z pieca te  jest gor cy. W przemy le 
emalierskim stosowane s  cztery rodzaje pieców komorowych: 

) z bezpo rednim opalaniem, 
2) muflowe, 
3) z rurami radiacyjnymi, 
4) elektryczne. 
 
Najstarszy, najbardziej uci liwy w obs udze, ale konstrukcyjnie bardzo 

prosty i tani, jest piec komorowy z bezpo rednim opalaniem, stosowany na ogó  do 
wypalania wi kszych przedmiotów odlewanych, np. wanien eliwnych czy du ych 
zbiorników. Piece takie to bardzo proste konstrukcje opalane gazem lub olejem 
opa owym. Wymiary komór dostosowane s  do rozmiarów wypalanych wyrobów. 

Wypalanie w tych piecach nazywane jest niekiedy wypalaniem w obni aj cej 
si  temperaturze.Polega ono na tym, e pusty piec nagrzewa si  bezpo rednim 
p omieniem do temperatury wy szej o 00 ÷ 50°C od temperatury wypalania 
emalii, wy cza palniki i dopiero wtedy wprowadza do niego wsad. Nagrzewa si  on 
ciep em oddawanym przez rozgrzane uprzednio obmurze. Po wypaleniu wsad 
wyjmuje si  z pieca i przyst puje do nast pnego cyklu wypalania. W ten sposób 
eliminuje si  mo liwo  szkodliwego oddzia ywania spalin na wypalane wyroby.  

Dwa nast pne rodzaje komorowych pieców emalierskich to piece muflowe 
i piece z rurami radiacyjnymi, w których nagrzewanie wsadu nast puje w sposób 
po redni, ciep em promieniowanym przez cianki mufli lub rur.  

Piece muflowe to niewielkie komory, w których przestrze  robocza 
oddzielona jest od p omienia i spalin ciankami mufli. Mufla, w kszta cie skrzyni, 
wykonana jest z p yt ogniotrwa ych o grubo ci 30 ÷ 40 mm, wi zanych szczelnie 
zapraw . Dawniej stosowane by y p yty szamotowe. Obecnie stosowane s  p yty 
korundowe lub p yty z w glika krzemu, które maj  znacznie wy sz  przewodno  
ciepln  ni  szamotowe. Niekiedy te  stosowane s  p yty ze stali aroodpornej, 
grubo ci tylko 5 ÷  7 mm. Maj  one najwi ksz  przewodno  ciepln , ale podczas 
pracy ulegaj  utlenianiu i deformacjom, prowadz cym do utraty szczelno ci mufli. 

Wewn trzne wymiary mufli nie przekraczaj  zwykle d ugo ci ,5 ÷  3,0 m, 
szeroko ci 0,9 ÷  ,3 m i wysoko ci 0,6 ÷  ,0 m. Zwi kszenie rozmiarów mufli nie 
jest korzystne, bo przy tak cienkich ciankach k opotliwa jest ich budowa, wyd u a 
si  czas za adunku i wy adunku wsadu, trudniejsze jest ustawianie i zdejmowanie 
wsadu  z podpórek, a ponadto wzrasta nierównomierno  rozk adu temperatury w 
przestrzeni roboczej pieca. 
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Piece te opalane s  paliwem gazowym lub ciek ym. Palniki umieszczone s  
zwykle z ty u pieca (rys. 0.  i 0.2). Spaliny przechodz  pod trzonem mufli do 
przodu pieca i unosz  si  w gór , pionowymi kana ami w cianach bocznych, nad 
sklepienie. St d odci gane s  do komina, zwykle poprzez rekuperator podgrzewaj - 
cy powietrze do spalania. Ze wzgl du na przewodno  ciepln  materia u mufli, 
temperatura w przestrzeni wokó  mufli musi by  utrzymywana na poziomie 
wy szym od temperatury roboczej: 200 ÷  300°C przy muflach szamotowych i 50 ÷   
60°C przy muflach ze stali aroodpornej. 

 

 
Rys. 10.1. Piec komorowy muflowy, opalany gazem 

 
Rys. 10.2. Piec komorowy muflowy, opalany olejem  
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Piece z rurami radiacyjnymi zamiast w mufl  wyposa one s  w uk ad 
pionowych lub poziomych rur, w których spalany jest gaz, podawany przy pomocy 
palników in ekcyjnych. Schemat takiego pieca przedstawia rysunek 0.3. Ciep o 
przekazywane jest wsadowi przez promieniowanie nagrzanych rur. Same rury 
wykonywane s  z aroodpornej stali chromoniklowej. rednica wewn trzna rur 
wynosi 70 mm, a grubo  ich cianek 8 ÷ 5 mm. Stosowanie rur radiacyjnych jest 
korzystniejsze, gdy  ich trwa o  jest znacznie wi ksza (od roku do dwóch lat), a 
ponadto wymiana rur jest znacznie prostsza ni  wymiana mufli. Dzi ki 
indywidualnej regulacji ka dego z palników mo na te  osi ga  znacznie lepsze 
wyrównanie temperatury we wn trzu pieca. 

 
Rys. 10.3. Piec komorowy z rurami radiacyjnymi:  – furta okna a adowczego/wy adowczego, 

2 – mechanizm podnoszenia furty, 3 – rury radiacyjne, 4 – palniki gazowe 
W najnowszych piecach tego typu stosowane s  rury radiacyjne 

tzw. dwup aszczowe (rys. 0.4), w których przeciwbie ny ruch p omienia i spalin 
zapewnia bardzo dobre wyrównanie temperatury.  

Piece z rurami radiacyjnymi s  równie  wyposa one w rekuperatory, w 
których podgrzewane jest powietrze dla suszar .  

Ostatni, bardzo cz sto stosowany typ komorowych pieców emalierskich to 
piece elektryczne, zapewniaj ce najwi ksz  czysto  atmosfery w przestrzeni 
roboczej, brak strat ciep a w uchodz cych spalinach i najd u sze cykle 
mi dzyremontowe. 

Komory robocze tych pieców, podobne rozmiarami do poprzednich, 
nagrzewane s  oporowymi elementami grzejnymi w postaci skr tek z drutu lub ta m. 
Skr tki u o one s  na specjalnych wyst pach lub w rowkach w cianach bocznych 
(rys. 0.5). Dla lepszego wyrównania temperatury, skr tki grzejne umieszczone s  
cz sto w trzonie, a tak e w klapie zamykaj cej otwór wsadowy. Dla bezpiecze stwa 
obs ugi klapa wyposa ona jest w wy cznik, odcinaj cy zasilanie pieca w przypadku 
jej otwarcia. Moc zainstalowanych elementów grzejnych wynosi 90 ÷ 80 kW.  

Do wypalania przedmiotów grubo ciennych stosowane s  równie  piece elek- 
tryczne indukcyjne. Znalaz y one najwi ksze zastosowanie do wypalania rur. 
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Rys. 10.4.  Rury radiacyjne: a) dwup aszczowa; b) systemu Eclipse (rekuperatorowa);  – 

paliwo, 2 – spaliny, 3 – powietrze, 4 – strefa podgrzewania powietrza, 5 – rura 
metalowa (do 000°C), rura z SiC (do 260°C) 

 

 
 

Rys. 10.5. Piec komorowy elektryczny do wypalania emalii 
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Rury pokryte emali  suszy si , a nast pnie wprowadza do wn trza induktora, 

gdzie nagrzewane s  indukowanymi w nich pr dami zmiennymi. 
Obok wymienionych konstrukcji komorowych, w przemy le emalierskim 

stosowane s  równie  konstrukcje specjalne, dostosowane do nietypowych kszta tów 
wyrobów, np. piece wie owe czy ko pakowe, w których wsad, zwykle bardzo d ugi, 
wypalany jest w stanie wisz cym.  Wprowadzanie wsadu do pieca odbywa si  albo 
po zdj ciu pokrywy (ko paka), albo poprzez szczelinowe furty boczne. 

Pokryte emali  wyroby metalowe, podobnie jak i w przypadku szkliwionych 
wyrobów ceramicznych, musz  by  ustawiane na specjalnych podpórkach, 
zapewniaj cych stabilne ich u o enie, a jednocze nie jak najmniejszy kontakt z 
wyrobem.Do wypalania w piecach komorowych stosuje si  wi c ró nego rodzaju 
stela e, dostosowane wymiarami do rozmiarów uk adanych wyrobów. Same wyroby 
ustawiane s  na wymiennych no ach lub szpilkach (rys. 0.6).Elementy te, co 2 ÷ 
3 doby musz  by  czyszczone z zendry i przyklejonej emalii oraz ponownie ostrzone 
tak, aby lady pozostaj ce po nich na wyrobach by y jak najmniejsze. Stela e, no e i 
ig y wykonywane s  ze stali aroodpornych.  

 
Rys. 10.6.   Przyk ady stela y do wypalania naczy  emaliowanych: a) z no ami dla ustawiania 

naczy  na boku; b) z no ami do ustawiania naczy  na dnie; c) ze szpilkami 
adowanie wsadu do pieca i wyjmowanie wypalonych wyrobów odbywa si  

przy wysokiej temperaturze.Operacj  t  wykonuje si  przy pomocy ró nego rodzaju 
urz dze  mechanicznych z podajnikiem wid owym (rys. 0.7).Wsad uk ada si  na 
podpórkach stela y r cznie, przy czym stela e powinny by  wcze niej podgrzane 
w piecu. Wsad wypalony, po pewnym ostygni ciu, zdejmuje si  ze stela y przy 
pomocy specjalnych uchwytów lub szczypiec. 
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Rys. 10.7. Urz dzenie do za adunku i wy adunku stela y z pieca 

Emalierskie piece komorowe, ze wzgl du na stosunkowo niskie temperatury 
pracy, budowane s  zwykle z wyrobów szamotowych, przy czym obmurza zawsze 
izolowane s  warstw  ceg y izolacyjnej lub we ny u lowej. W nowszych 
konstrukcjach pieców komorowych, zw aszcza w piecach elektrycznych, ca e 
wy o enie wykonywane jest z mat lub z formowanych pró niowo modu ów z 
w ókien ceramicznych. 

10.2. Piece konwejerowe 
Piece konwejerowe znalaz y zastosowanie do wypalania wi kszo ci rodzajów 

wyrobów emaliowanych, produkowanych w du ych seriach. S  urz dzeniami bardzo 
wydajnymi. Jeden piec konwejerowy zast puje 8 ÷ 2 pieców komorowych, 
stwarzaj c przy tym warunki do pe nej mechanizacji procesu suszenia i wypalania. 
Piece konwejerowe pracuj  w sposób ci g y, charakterystyczny dla pieców 
tunelowych: wsad przenoszony konwejerem przechodzi najpierw przez suszarni , a 
nast pnie przez kolejne strefy pieca – podgrzewania, wypalania i studzenia. W 
stosunku do pieców tunelowych piece konwejerowe ró ni  si  kszta tem tunelu oraz 
sposobem transportu wsadu. 

Przestrze  robocz  pieca stanowi tunel o szeroko ci 0,8 ÷ ,2 m i wysoko ci 
,2 ÷ ,4 m, przez który przy pomocy konwejera przenoszony jest wsad, u o ony na 

pó kach stela a. W zale no ci od rozwi zania, konwejer mo e by  umieszczony nad 
lub pod piecem. W pierwszym przypadku w sklepieniu pieca wykonana jest 
szczelina, przez któr  przesuwa si  cznik, do którego podwieszony jest stela .W 
przypadku drugim szczelina wykonana jest w trzonie pieca. Bardziej uniwersalny i 
cz ciej stosowany jest konwejer nadpiecowy.  
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Rys. 10.8. Typy pieców konwejerowych: a) przelotowy jednokierunkowy; b) przelotowy 

dwukierunkowy; c) nawrotny prosty; d) nawrotny asymetryczny; e) nawrotny w 
kszta cie litery L; f) nawrotny typu kompakt 

Kszta t tunelu pieca mo e by  ró ny (rys. 0.8).Ze wzgl du na ten parametr, 
piece konwejerowe mo na podzieli  na dwie grupy: przelotowe (a i b) i nawrotne  
(c–f). 

Najstarszym typem pieców konwejerowych, najbardziej zbli onym swym 
dzia aniem do pieców tunelowych, jest piec przelotowy jednokierunkowy. Jego 
zasadnicz  wad  jest brak mo liwo ci odzyskiwania ciep a z opuszczaj cego piec 
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wsadu ju  wypalonego. Wady tej pozbawiony jest piec przelotowy dwukierunkowy. 
adowanie i roz adunek wsadu odbywa si  jednocze nie z obu ko ców pieca. 

Przeciwbie ny ruch obu nitek konwejera powoduje, e w obu cz ciach wlotowych, 
w tzw. strefie wymiany, nast puje wymiana ciep a mi dzy wsadem wypalonym (oraz 
urz dzeniami pomocniczymi) i wie ym. 

Obydwa  jednak typy pieców przelotowych charakteryzuj  si  du ym 
zu yciem jednostkowym ciep a, powodowanym stratami wskutek przewietrzania 
otwartego z obu stron tunelu. Piece przelotowe stosowane s  do wypalania 
elementów d ugich lub du ych i p askich, rzadziej do wypalania naczy .  

Drug  grup  pieców konwejerowych stanowi  tzw. piece nawrotne, w których 
konwejer zmienia w strefie wypalania kierunek ruchu. Piece te stosuje si  do seryjnej 
produkcji naczy , cz ci pralek, piekarników, ma ych elementów p askich i 
odlewów. 

Piece te otwarte s  tylko z jednej strony, co ogranicza lub nawet eliminuje ich 
przewietrzanie. Jednocze nie, w cz ci wlotowej zachowany jest przeciwbie ny ruch 
nitek konwejera co, tak jak poprzednio, umo liwia odzyskiwanie cz ci ciep a z 
wsadu studzonego. 

Poszukiwania dalszych mo liwo ci ograniczenia zu ycia ciep a doprowadzi y 
do kolejnych zmian konstrukcyjnych: przew enia cz ci wlotowej i za amania 
tunelu w strefie ogniowej. Rozwi zania te, w stosunku do przelotowych pieców 
dwukierunkowych, charakteryzuj  si  znacznie mniejszym zu yciem energii: 8% –
piece asymetryczne, 22% – piece w kszta cie litery L, 28% – piece typu kompakt. 
Zalet  pieców nawrotnych jest równie  to, e zajmuj  mniej miejsca, a ponadto, 
wyroby wypalone stygn  w nich znacznie wolniej, co eliminuje niebezpiecze stwo 
w oskowatych sp ka  emalii. 

Piece konwejerowe bardzo cz sto wyposa one s  w tzw. kurtyny powietrzne, 
umieszczane nie tylko na pocz tku pieca, ale tak e i za stref  wymiany cieplnej 
(rys. 0.9).Ich zadaniem jest ograniczenie strat ciep a przez otwór wlotowy pieca, 
a ponadto przyspieszaj  ch odzenie lub nagrzewanie materia ów wychodz cych 
i wchodz cych do pieca. Przy kurtynach podwójnych, cz sto te  w odcinku pieca, 
umieszcza si  pomi dzy nimi wentylatory recyrkulacyjne, u atwiaj ce wymian  
ciep a mi dzy wsadem wypalonym i wie ym. 

ród em ciep a w piecach konwejerowych s  paliwa gazowe lub 
elektryczno . Paliwa ciek e stosowane s  bardzo rzadko. W starszych konstrukcjach 
pieców gazowych przestrze  robocza oddzielona jest od p omienia i spalin ciankami 
mufli, wykonywanych, podobnie jak i w piecach komorowych, z p yt szamotowych, 
korundowych lub z w glika krzemu. Piece wyposa one s  w 2 ÷ 3 palniki 
umieszczone pod muflami pod ogowymi (rys. 0. 0). Spaliny przeci gane s  
poprzez rekuperator pod- grzewaj cy powietrze do spalania. 
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 Rys. 10.9. Piec konwejerowy z rurami radiacyjnymi:  – rury radiacyjne, 2 – wsad,  3 – 

konwejer,  4 – kurtyna powietrzna, 5 – izolacja w óknista, 6 – okno 
manipulacyjne, 7 – wentylator  

 

 
 

Rys. 10.10. Piec konwejerowy muflowy 
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W nowszych konstrukcjach pieców gazowych prawie wy cznie stosowane s  
rurowe palniki radiacyjne, takie same jak w piecach komorowych. Mocowane s  one 
w pozycji pionowej lub poziomej, zarówno w cianach zewn trznych jak i w ciance 
dzia owej strefy wypalania (rys. 0.9). G sto  ich rozmieszczenia i wydajno  
cieplna dostosowane s  do wymaganych warunków wypalania. Ciep o zawarte 
w uchodz cych spalinach odzyskuje si  w rekuperatorach lub promiennikach 
suszarnianych. 

Przy stosowaniu gazu ziemnego jako paliwa, mo liwe jest bezpo rednie 
ogrzewanie emaliowanego wsadu przy pomocy bezp omieniowych palników 
promieniowania podczerwonego. Spalanie gazu, tzw. katalityczne, odbywa si  wtedy 
wewn trz porowatych kszta tek ceramicznych, tworz cych panel grzejny 
przykrywaj cy piec od góry (rys. 0. ).Warunkiem uzyskania emalii bez defektów 
jest pe ne spalanie gazu. Wymaga to stosowania du ego wspó czynnika nadmiaru 
powietrza, rz du 3 – dla emalii gruntowych i rz du 2 – dla emalii kryj cych. Piece 
takie s  szczególnie przydatne do wypalania elementów p askich. 

 

 
 

Rys. 10.11. Piec z konwejerem podtrzonowym:  – przewód powietrza, 2 – palnik in ekcyjny, 
3 – doprowadzenie gazu, 4 – panel radiacyjny, 5 – podpórki wsadu, 6 – konwejer, 
7 – kana  odci gu spalin  
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Piece konwejerowe bardzo cz sto ogrzewane s  pr dem elektrycznym 
(rys. 0. 2). Podobnie jak i w piecach z palnikami rurowymi, oporowe elementy 
grzejne w postaci skr tek z drutu lub ta m s  mocowane zarówno w cianach 
bocznych jak i w cianie dzia owej. Elementy grzejne czone s  w oddzielnie 
zasilane sekcje, o mocy 70 ÷ 300 kW ka da.Moc ca kowita takich pieców si ga 300 
÷ 400 kW.  

 

 
Rys. 10.12. Piec konwejerowy elektryczny 

 
W tablicy 0.  przedstawiono charakterystyk  pieców konwejerowych 

konstrukcji Przedsi biorstwa Monta u i Dostaw Pieców Tunelowych Bipropiec.  
Jak ju  wspomniano wcze niej, cz ciej stosowane s  konwejery nadpiecowe. 

Tor konwejera stanowi dwuteowa belka umocowana do stalowej obudowy pieca. Po 
belce tej poruszaj  si , spi te a cuchem wózki, do których przy pomocy ci gien 
podwieszone s  stela e z pó kami do uk adania wsadu (rys. 0. 3). Stela e, pó ki 
i ci gna wykonane s  ze stali aroodpornych. Tor konwejera, ze wzgl du na 
podwy szone temperatury pracy, jest dylatowany. Konwejer oprócz b bnów 
nap dowych i zwrotnych wyposa ony jest w urz dzenie napinaj ce a cuch. 
Szybko  przesuwu konwejera jest regulowana i wynosi ,5 ÷ 4,0 m/min. 
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Tablica 10.1. Charakterystyka pieców konwejerowych 
 

    Wyszczególnienie Typ pieca 
  MINI  MIDI MAXI  
wydajno , kg/godz     
       naczynia   600 ÷ 750 000 ÷ 200 00 ÷ 400  
       elementy p askie  800 ÷ 000 250 ÷ 600 500 ÷ 2000  
temp. wypalania,  °C 780 ÷ 860 780 ÷ 860 780 ÷860  
ród o ciep a paliwa ciek e, gazowe, elektryczno  

d ugo  tunelu, m   8  23 26.5  
szeroko , m  0,78  0,86  0,86  
wysoko , m  ,37  ,37   ,37  

 
Ci gna stela y przesuwaj  si  w szczelinie szeroko ci 50 ÷ 80 mm, 

wykonanej w stropie wzd u  osi pieca. Dla ograniczenia strat ciep a szczelina ta 
przykryta jest stalowymi blachami aluzjowymi, przesuwaj cymi si  wraz ze 
stela ami. 

 
Rys. 10.13. Konstrukcja zawieszenia stela y konwejera 
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Stela e posiadaj  2 ÷ 3 pó ki zaopatrzone w wymienne no e lub szpilki do 
ustawiania wyrobów. Uk adanie wyrobów do wypalania rozpoczyna si  zawsze od 
pó ki najwy szej, co ma na celu wyeliminowanie mo liwo ci osypywania lub 
ociekania emalii na wyroby u o one na pó kach dolnych 
 

Tablica 10.2 Bilans cieplny elektrycznego pieca konwejerowego. 
 
 
Pozycje bilansu 

Strefa wymiany 
ciep a 

Strefa wypalania Razem 
 

 MJ/godz MJ/godz MJ/godz  % 
Przychód ciep a:      
   z elementów grzejnych  525,4 437 ,0  4896,4  73,5 
   ze stygn cego wsadu 657,3  657,3 9,8  
   ze stygn cych urz dze  
        pomocniczych 

3,7   3,7 6,7 

razem 2296,4 437 ,0 6667,4 00,0 
Rozchód ciep a:      
   na nagrzanie naczy  208,5 833,2 04 ,7 5,7  
   na nagrz. urz. pomocn. 443,8 779,4 2223,2 33,4  
   na odparowanie wilgoci 
       z g stwy 

 
257,  

 
- 

 
257,  

 
3,8 

   straty przez ciany 47,5 6 ,7 09,2 ,6 
   straty przez sklepienie 74,8 425,5 600,3 9,0 
   straty przez szczelin  
      sklepieniow  

90,5 32,7 323,2 4,9 

   straty przez trzon 26,8 4,0 40,8 0,6 
   straty z powietrzem 
      i pozosta e 

947,5 24,6 2072,  3 ,0 

Razem 2296,4 437 ,0 6667,4 00,0 
 
W tablicy 0.2 przedstawiono bilans cieplny elektrycznego pieca nawrotnego 

z rysunku 0. 2.Wskazuje on, e jedn  z istotniejszych pozycji rozchodu ciep a 
w piecach emalierskich jest nagrzewanie metalowych urz dze  pomocniczych 
(stela y, pó ek).Ilo  ciep a pobierana przez nie, jest blisko dwukrotnie wi ksza od 
ilo ci ciep a potrzebnego do wypalenia wsadu. Konieczne jest wi c takie 
konstruowanie urz dze  pomocniczych, aby ich masa by a jak najmniejsza. 
Wska nik stosunku masy urz dze  pomocniczych do masy wypalanego wsadu jest 
bardzo ró ny, znacznie wy szy dla pieców komorowych (tab. 0.3). 

Wy o enie ogniotrwa e pieców konwejerowych najcz ciej wykonywane jest 
z wyrobów glinokrzemianowych, typu szamotowego. Sklepienia i ciany zawsze 
izolowane s  wyrobami izolacyjnymi i we n  mineraln . Grubo  ca ego wy o enia 
cian w strefie wypalania si ga 600 mm 
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Tablica 10.3. Parametry eksploatacyjne ro nych typów pieców emalierskich. 

 
    zu ycie energii2) 

typ pieca rodzaj  wydajno ) mup/mw gaz lub olej elektryczno  
 wsadu kg/godz   palniki 

zwykle 
palniki 
radiacyjn
e 

  

    MJ/kg MJ/kg MJ/kg kWh/kg 
komorowe:        
 
      z mufl  

naczynia, 
wsad p aski, 
wanny 
stalowe i 
eliwne, 

aparatura 

 
 

50 ÷ 2500 
(400) 

 
 

,0  ÷  
3,0 

 
 

2.5 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
     bez mufli 

wanny 
stalowe, 
aparatura 

300 ÷ 3000 
( 000 

do ,0 2,  ,8 ,05 0,29 

konwejerowe:        
przelotowe 
jednokierunko
we  

wanny, 
 naczynia   

300 ÷ 2000 
( 000) 

0,4 ÷ 2,0 ,.65 ,2 0,68 0, 9 

przelotowe 
dwukierunkow
e  

wanny, 
 naczynia  

300 ÷ 5000 
(2500) 

0,4 ÷ 2,0 ,25 0,92 0,58 0, 6 

nawrotne naczynia, 
wsad 
p aski  

3000 ÷ 
7000 

(2500) 

0,4 ÷ 2,0 , 5 0,84 0,54 0, 5 

z trzonem 
rolkowym  

naczynia  50 ÷ 000 
(500) 

0,6 ÷ 2,0 ,8 ,6 0,72 0,20 

z trzonem 
obrotowym 

 wanny  300 ÷ 000 
(500) 

do 0,5 - - 0,43 0, 2 

indukcyjne rury 00 ÷ 3000  
( 000)  

0,0 - - - - 

- mup/mw - stosunek masy urz dze  pomocniczych i wsadu.  
)- w nawiasach warto ci przeci tne,  

2)- nie dotyczy pieców z wy o eniem z w ókien ceramicznych.   
 
W nowoczesnych konstrukcjach pieców konwejerowych prawie wy cznie 

stosowane s  wy o enia z materia ów w óknistych w postaci mat lub bloków 
mocowanych bezpo rednio do pancerza. Materia y te pozwalaj  na znaczne 
zmniejszenie grubo ci obmurzy i wielko ci ca ego pieca. Piece takie charakteryzuj  
si  te  bardzo ma  bezw adno ci  ciepln , pozwalaj c  na rozgrzanie ich od 
temperatury otoczenia do temperatury pracy w czasie oko o 60 minut (piece 
elektryczne tzw. szybkiego nagrzewu), co jest bardzo korzystne przy nie w pe ni 
ci g ej pracy zak adu. 
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