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ESTYMACJA PROFILU WEWNĘTRZNEGO
WYŁOŻENIA OGNIOTRWAŁEGO GARU
I TRZONU WIELKIEGO PIECA
Przedstawiono metodę estymacji profilu wewnętrznego wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu wielkiego pieca o poj.
3
1719 m na podstawie danych pomiarowych temperatur z termopar umieszczonych w odwiertach kontrolnych na trzech
poziomach: 7,310; 6,550; 5,890 m wykonanych podczas planowanego postoju pieca. Bazując na wynikach pomiarów
temperatur rozwiązano odwrotne zagadnienie Fouriera-Kirchoffa metodą najmniejszej sumy kwadratów. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z wynikami estymacji profilu wewnętrznego pieca metodą emisji akustycznych.
Słowa kluczowe: wielki piec, wyłożenie ogniotrwałe, rozkład temperatur, estymacja, metoda najmniejszej sumy
kwadratów

ESTIMATION OF REFRACTORY LINING INNER PROFILE
OF THE BLAST FURNACE CRUCIBLE AND BOTTOM
The article presents the method of estimation of refractory lining inner profile of blast furnace crucible and bottom
of volume 1719 m3. The estimation was based on temperatures of thermocouples placed in control bore-holes on three
levels of: 7.310, 6.550 and 5.890 m drilled during the planned layover of the furnace. Basing on those measurements,
the ”reverse problem” of Fourier-Kirchhoff equation was solved, using the method of least squares. The results of
numeric calculations were compared with the results of profile estimation of inner furnace achieved with the use of
acoustic emission method.
Keywords: blast furnace, furnace lining, temperature distribution, estimation, least-squares problem

1. WSTĘP
Prawidłowa diagnostyka stanu wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu wielkiego pieca pozwala na podjęcie
decyzji o wydłużeniu czasu trwania kampanii. Istotny
wpływ na trwałość wyłożenia ma temperatura, dlatego
współczesne wielkie piece wyposażone są w systemy
monitoringu temperatur w wyłożeniu ogniotrwałym.
W Oddziale Wielkich Pieców ArcelorMittal w Krako3
wie piec WP3 o pojemności 1719 m , którego kampania po ostatnim remoncie kapitalnym trwa od 1999
roku dla oceny stanu wyłożenia ogniotrwałego dolnej
części pieca dokonano podczas planowanego postoju
w 2008 roku odwiertów kontrolnych na trzech poziomach: 7,310, 6,550, 5,890 m i zabudowano termopary
w ustalonych miejscach. Szczegółowe badania dotyczące stanu wyłożenia ogniotrwałego dolnej części pieca
przeprowadzono metodą diagnostyki akustycznej, oraz
na podstawie analizy danych z pomiarów temperatur
uzyskanych za pomocą nowo zabudowanych termopar.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki estymacji profilu wewnętrznego wyłożenia ogniotrwałego
garu i trzonu na podstawie temperatur z nowo zabudowanych termopar. Uzyskane wyniki obliczeń numerycznych kształtu profilu wewnętrznego dolnej części
pieca porównano z wynikami badań stanu wyłożenia
ogniotrwałego garu i trzonu przy pomocy emisji akustycznych przeprowadzonych przy zastosowaniu tech-

nologii opracowanej przez DMA&T Ltd [1–3]. Diagnostykę wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu pieca WP3
metodą emisji akustycznych prowadzono w 25 strefach
wzdłuż poziomej linii chłodnic na poziomach od +4,800
do +10,800 m [1].

2. MODEL DLA ESTYMACJI KSZTAŁTU
PROFILU WEWNĘTRZNEGO WYŁOŻENIA
OGNIOTRWAŁEGO GARU I TRZONU
WIELKIEGO PIECA
Dla estymacji kształtu profilu wewnętrznego wyłożenia ogniotrwałego rozwiązano odwrotne zagadnienie
Fouriera-Kirchoffa metodą najmniejszej sumy kwadratów, co sprowadza się do rozwiązania nieliniowego zagadnienia optymalizacji [6]:
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gdzie:
x – wektor zmiennych parametrów opisujących
kształt profilu wewnętrznego pieca utwo-
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rzony ze współrzędnych punktów A, B, C, D,
E (rys. 1)
Ti(x) – obliczona na podstawie modelu FourieraKirchoffa temperatura w wybranych punktach wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu dla zadanego kształtu profilu wewnętrznego za pomocą wektora x, i = 1, 2,..., N ,
D – zbiór rozwiązań dopuszczalnych określony
zależnościami (2),
Ti* – średnie wartości temperatur z termopar
umieszczonych na tej samej głębokości (0,
10, 20, 30, 40, 50, 60 cm) w poszczególnych
odwiertach na obwodzie pieca (rys. 1),
N – liczba punktów pomiarowych temperatur
w odwiertach na poziomach, N = 21, (rys. 1)
xmin, xmax – dolne i górne ograniczenia na poszczególne
zmienne parametrów kształtu, xd = x0 – 0,4,
xg = x0 + 0,4
x0 – wektor początkowy parametrów kształtu
dla algorytmu optymalizacji (1), (2)

Rys. 2. Wynik estymacji profilu wewnętrznego oraz rozkład temperatur w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu
wielkiego pieca
Fig. 2. Estimation results of inner profile and temperature
distribution in refractory lining of blast furnace crucible
and bottom

Rys. 1. Profil wewnętrzny wyłożenia ogniotrwałego garu
i trzonu wielkiego pieca dla ustalonego wektora parametrów x = (x(1), x(2), ..., x(8))
Fig. 1. Refractory lining inner profile of blast furnace crucible and bottom for given parameters vector x = (x(1), x(2),
..., x(8))

Dla ustalonego wektora parametrów kształtu x rozkład temperatur T = T(x) w wyłożeniu ogniotrwałym
określono na podstawie równania Fouriera-Kirchoffa dla przepływu ciepła w stanie stacjonarnym [4–6],
które przy braku zewnętrznych źródeł ciepła przyjmuje
postać:

Rys. 3. Wyniki badań wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu wielkiego pieca metodą emisji akustycznych [1]

(3)

Fig. 3. Results of refractory lining of blast furnace crucible and bottom researches with the use of acoustic emission
method

T – temperatura, K,
k – przewodność cieplna,
d – operator różniczkowy nabla.
W celu rozwiązania zagadnienia optymalizacji nieliniowej (1),(2),(3) wykorzystano pakiet do obliczeń nume-

rycznych Comsol 3.4 oraz niewielki program w języku
skryptowym Comsol Script 1.2 w którym zastosowano
gotowy algorytm do rozwiązywania ogólnych zagadnień
optymalizacji z ograniczeniami [6]. W trakcie działania
algorytmu w każdym cyklu iteracji rozwiązywane jest

d (kdT) = 0
gdzie:
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nieliniowe równanie Fouriera-Kirchoffa (3) metodą elementów skończonych korzystając z algorytmu pakietu
Comsol 3.4. Zakładając symetrię pieca względem osi
pionowej przyjęto cylindryczny układ współrzędnych (r,
z). Istniejący w Comsol algorytm zapewnia, że współrzędne punktów A, B, C, D, E spełniają warunki ciągłości krzywej „sklejonej” z odcinka AB, łuku BD, oraz
odcinka DE opisującej profil wewnętrzny pieca (rys. 1).
Elementy te są składowymi edytora graficznego wchodzącego w skład pakietu Comsol, a ich odpowiedniki są
w języku skryptowym Comsol Script 1.2. Narzędzia do
edycji grafiki umożliwiają opis bardziej złożonych krzywych, które mogą być wykorzystane do opisu geometrii
profilu wewnętrznego wyłożenia ogniotrwałego.
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3. PODSUMOWANIE
Na rys. 2 przedstawiono uzyskany wynik estymacji
kształtu profilu wewnętrznego wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu pieca WP3 uzyskany w wyniku rozwiązania zagadnienia (1–3). Na rys. 2 zaznaczono również
pierwotny kształt powierzchni wewnętrznej wyłożenia
ogniotrwałego. Dla porównania na rys. 3 przedstawiono uzyskane wyniki badań pieca metodą emisji akustycznych. Porównując obydwie metody widać zadowalającą zgodność dla środkowej powierzchni wyłożenia
ogniotrwałego trzonu. Pewne rozbieżności występują
w strefie styku wyłożenia ścian bocznych i trzonu. Wynikiem tego mogą być błędy w pomiarach temperatur.
Praca jest realizowana w związku z grantem zakwalifikowanym w 2009 roku do realizacji przez
KBN i zarejestrowanym pod nr N R07 0018 06.
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