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Streszczenie
Artykuá pokazuje przydatnoĞü metody elementów skoĔczonych w modelowaniu praktycznych problemów związanych z przepáywem
ciepáa i naprĊĪeniami termicznymi. Zaprezentowano rozwiązanie konkretnego problemu przemysáowego, polegającego na wery¿kacji
krzywych rozgrzewania obmurza kadzi stalowniczej i doboru materiaáów odpowiednich dla okreĞlonych warunków termomechanicznych,
w których ma ona byü eksploatowana. Przedstawiony zostaá równieĪ przykáad wykorzystania wspomnianej metody obliczeniowej w projektowaniu eksperymentu laboratoryjnego, mającego na celu zaprojektowanie skrzynki izolacyjnej, tak aby uzyskaü zadaną szybkoĞü cháodzenia umieszczonej w niej ksztaátki magnezytowej. Ten przykáad posáuĪyá do intuicyjnego zobrazowania samej idei metody elementów skoĔczonych. W prezentowanych obliczeniach korzystano z oprogramowania wáasnego, opracowanego w Oddziale Materiaáów Ogniotrwaáych
ICiMB w Gliwicach oraz komercyjnie dostĊpnego oprogramowania Comsol Multiphysics.
Sáowa kluczowe: metoda elementów skoĔczonych, krzywa rozgrzewania, kadĨ stalownicza, izolacja termiczna, naprĊĪenia termiczne

UTILIZATION OF THE FINITE ELEMENTS METHOD FOR SOLVING PROBLEMS CONNECTED
WITH HEAT CONDUCTIVITY
This article shows the usability of the ¿nite elements method for problems related to heat transfer and thermal stress. An example of
solution applied for a speci¿c industrial problem was presented. This problem rely on veri¿cation of heating curves of linings in a steel ladle
and selection of adequate materials, adjusted to particular thermo-mechanical conditions in which it are going to be used. Also an example
of applying the mentioned computer method to design a laboratory experiment was presented. The authors carried out calculations to
design an insulating box, which will allow magnesite shape placed in it to be cooled at the estimated rate. This example was used to intuitive display of the idea of ¿nite element method. The presented calculations were based on the custom software, developed at refractory
Materials Division of ICiMB in Gliwice and the commercially available Comsol Multiphysics software.
Keywords: Finite elements method, Heating curve, Steel ladle, Thermal insulation, Thermal stresses

1. WstĊp
Optymalizacja procesów wytwarzania i stosowania róĪnego rodzaju materiaáów, w tym ceramicznych, prowadzi do
pojawienia siĊ coraz bardziej zaostrzonych wymagaĔ lub poszukiwania nowych obszarów zastosowaĔ dla juĪ znanych
materiaáów. Na przykáad rozwój pozapiecowej metalurgii kadziowej oraz szerokie rozpowszechnienie ciągáego odlewania stali spowodowaáo, Īe kadzie odlewnicze przestaáy byü
tylko zbiornikami do transportu ciekáej stali od pieca stalowniczego do stanowiska odlewania. Odsiarczanie, odtlenianie, odgazowanie i inne procesy metalurgiczne przeniosáy
siĊ obecnie z pieca podstawowego do kadzi stalowniczej.
Z tego powodu znacznie wydáuĪyá siĊ czas przebywania stali w kadzi. Wzrosáa równieĪ temperatura stali, osiągając nawet 1750°C. Powszechnie stosuje siĊ próĪniĊ, ciągáe przedmuchiwanie stali gazami obojĊtnymi oraz ra¿nacjĊ stali
przy uĪyciu silnie zasadowych ĪuĪli syntetycznych. Wszyst-
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ko to spowodowaáo wzrost wymagaĔ w stosunku do wyáoĪenia ogniotrwaáego kadzi. Wymagania te dotyczą w szczególnoĞci wysokiej odpornoĞci na korozyjne i erozyjne oddziaáywanie stali i ĪuĪla. OdpornoĞü ta áącznie z czasem przebywania stali w kadzi, temperaturą stali oraz przewodnictwem
cieplnym materiaáów ogniotrwaáych, decyduje o konstrukcji
i gruboĞci poszczególnych stref obmurza kadzi stalowniczej.
Sprawdzanie cech uĪytkowych materiaáów w oparciu o próby rzeczywiste tzw. metodą prób i báĊdów jest drogie, a czĊsto równieĪ nieefektywne. Rozwiązywanie równaĔ róĪniczkowych, opisujących, np. przepáyw ciepáa metodami analitycznymi, jest z kolei bardzo pracocháonne, a ponadto moĪe
dawaü przybliĪone rozwiązania satysfakcjonujące z matematycznego punktu widzenia, jednak nie mające sensu ¿zycznego [1]. W przypadku przepáywu ciepáa szczególnie trudne
w wyliczeniach mogą byü przykáady związane z zagadnieniami niestacjonarnymi. Pozostając w tematyce związanej
z budową kadzi stalowniczej naleĪy zauwaĪyü, Īe dla pra-
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widáowego zaprojektowania obmurza niezbĊdne jest wykonanie obliczeĔ cieplnych, które są w tym przypadku o tyle
skomplikowane, iĪ naleĪy rozpatrzeü przypadek nieustalonego przepáywu ciepáa. Czas przebywania stali w kadzi jest
bowiem znacznie krótszy od czasu ustalenia siĊ równowagi cieplnej w jej obmurzu. NiezbĊdna jest zatem znajomoĞü
zmian temperatury obmurza w czasie. Z kolei ustalenie zasad eksploatacji kadzi, tj. okreĞlenie szybkoĞci rozgrzewania obmurza oraz wyznaczenie temperatury, do jakiej ma
byü ono wygrzane przed zalaniem, powinno wynikaü z rezultatów obliczeĔ rozkáadu naprĊĪeĔ cieplnych w obmurzu. Wszystkie te obliczenia, jak juĪ wczeĞniej wspomniano, są skomplikowane i dotychczas rzadko byáy stosowane
w projektowaniu obmurzy kadzi stalowniczych. Stąd teĪ coraz wiĊksze znaczenie uĪytkowe mają programy modelujące okreĞlone zachowania materiaáowe oparte na metodach
numerycznych. WĞród metod numerycznych coraz popularniejsze staje siĊ modelowanie w oparciu o metodĊ elementów skoĔczonych. Istnieje wiele programów dedykowanych
rozwiązywaniu konkretnych problemów opartych na tej metodzie. Programy tego typu, z wbudowanymi odpowiednimi
algorytmami rozwiązywania juĪ wpisanych równaĔ, nie wymagają od uĪytkownika skomplikowanej wiedzy matematycznej czy ¿zycznej. M. in. dziĊki temu ich popularnoĞü stale wzrasta. W literaturze moĪna znaleĨü wiele przykáadów
rozwiązaĔ przemysáowych czy laboratoryjnych modelowanych w oparciu o wspomnianą metodĊ [1-7]. Celem niniejszego artykuáu jest zarówno wzbogacenie literatury o kolejne
przykáady praktycznego wykorzystania metody elementów
skoĔczonych w procesach związanych z przepáywem ciepáa, jak równieĪ wyjaĞnienie na czym polega sama metoda.

2. Oprogramowanie uĪywane do obliczeĔ
Obliczenia omawiane w tym artykule byáy wykonywane
przy wsparciu nastĊpującego oprogramowania: komercyjnie
dostĊpny program Comsol Multiphysics oraz program opracowany w Instytucie Materiaáów Ogniotrwaáych (obecnie Oddziaá Materiaáów Ogniotrwaáych Instytutu Ceramiki i Materiaáów Budowlanych). Do opracowania tego programu posáuĪyáy m. in. pozycje literaturowe [8, 9]. Rozwiązywany problem
laboratoryjny, sáuĪący tu jednoczeĞnie jako baza do omawiania metody elementów skoĔczonych, polegaá na doborze gruboĞci Ğcianek skrzynki izolacyjnej z páyt wáóknistych,
tak aby ksztaátka o okreĞlonych wymiarach i temperaturze
cháodziáa siĊ z okreĞloną szybkoĞcią. Problem ten rozwiązywano przy uĪyciu programu Comsol Multiphysics. Opis tego
oprogramowania moĪna znaleĨü áatwo na poĞwiĊconych mu
stronach internetowych lub w dedykowanych podrĊcznikach
np. [10, 11]. Drugi problem – przemysáowy, byá rozwiązywany
w oparciu o wspomniane oprogramowanie opracowane w Instytucie i polegaá na obliczeniu rozkáadu temperatur i naprĊĪeĔ cieplnych w wymurówce kadzi stalowniczej. PodstawĊ
teoretyczną programu stanowi równanie Fouriera oraz prawo Hooke’a. Pierwsze opisuje przepáyw ciepáa, drugie okreĞla wielkoĞü naprĊĪeĔ spowodowanych róĪnicą temperatur.
Program pracuje jako aplikacja systemu MATHCAD. Dla
dowolnie okreĞlonej krzywej rozgrzewania czy cháodzenia
obmurza, okreĞla rozkáad temperatur i naprĊĪeĔ cieplnych
w kolejnych chwilach czasowych, wyznaczając czas i miejsce wystĊpowania naprĊĪeĔ maksymalnych, zarówno roz-

ciągających jak i Ğciskających. Obliczenia te wykonuje dla
wszystkich warstw obmurza.

3. Metoda elementów skoĔczonych
i przykáady jej zastosowania
3.1. Zarys metody i przykáad jej wykorzystania
w planowaniu doĞwiadczeĔ laboratoryjnych
Metoda elementów skoĔczonych jest metodą sáuĪącą
rozwiązywaniu równaĔ róĪniczkowych [2, 3]. Przykáadowo,
równanie róĪniczkowe przewodzenia ciepáa dla jednorodnego ciaáa izotropowego o gĊstoĞci ȡ, cieple wáaĞciwym c,
wspóáczynniku przewodzenia ciepáa Ȝ ma postaü:
wT
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PowyĪsze równanie róĪniczkowe pozwala na okreĞlenie
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jest z przewodzeniem ciepáa przez ciaáo, drugi opisuje kumulacjĊ ciepáa w ciele, a trzecia skáadowa równania opisuje przypadek, gdy w ciele istnieją wewnĊtrzne Ĩródáa ciepáa
o wielkoĞci strumienia qv [12] . Teoria metody elementów
skoĔczonych oparta jest o rozbudowany aparat matematyczny, tym niemniej, jak wspomniano wczeĞniej, w tym artykule zostanie przedstawione tylko intuicyjne wyjaĞnienie,
na czym ona polega. PostĊpowanie zostanie zobrazowane
stosunkowo nieskomplikowanym przykáadem praktycznym,
który polegaá na dobraniu gruboĞci Ğcianek skrzynki izolacyjnej z glinokrzemianowych páyt wáóknistych w ten sposób by
temperatura umieszczonej w niej ksztaátki z materiaáu MCV
spadáa od temperatury 1000°C do 400°C w ciągu 1 godziny,
tj. byáa cháodzona z szybkoĞcią ok. 600°C/h.
Etapy rozwiązywania problemów metodą elementów
skoĔczonych są na ogóá wyszczególniane doĞü podobnie
[np. 2, 3, 13] i wĞród nich moĪna wymieniü:
a) Zde¿niowanie problemu.
– Problem dotyczący wybranego przykáadu zostaá zde¿niowany powyĪej.
b) PrzyjĊcie modelu geometrycznego – nie w kaĪdym przypadku model geometryczny odpowiada w 100 % rzeczywistej geometrii badanego obiektu. CzĊsto modelowane
jest zachowanie tylko fragmentu obiektu, bądĨ tez stosuje siĊ uproszczenia.
– Ksztaátka MCV miaáa wymiary 230 x 64 x 12 mm,
a przy modelowaniu skrzynki izolacyjnej zaáoĪono,
Īe ksztaátka poáoĪona na dolnej Ğciance znajduje
siĊ w odlegáoĞci 3 mm od Ğcianek bocznych i górnej
(Rys.1). W tym przypadku uproszczenia polegaáy np.
na nastĊpujących zaáoĪeniach: temperatura otoczenia wynosi stale 23°C, przyjĊto, Īe miejsca sklejania Ğcianek skrzynki charakteryzują siĊ takimi samymi wáaĞciwoĞciami jak materiaá páyty.
c) Dyskretyzacja modelowanego obiektu – postĊpowanie polegające na dzieleniu modelowanego obiektu na
mniejsze elementy o ksztaátach najczĊĞciej prostszych
niĪ ksztaát modelowanego obiektu. Wymiary siatki elementów mogą byü róĪne dziĊki czemu podziaá obiektów
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na drobniejsze elementy w szczególnie newralgicznych
miejscach pozwala na dokáadniejsze Ğledzenie zmian.
Zakáada siĊ, Īe elementy poáączone są ze sobą tylko
w skoĔczonej iloĞci punktów tzw. wĊzáach. W celu automatyzacji procesów obliczeniowych najwygodniejsze
jest przyjĊcie lokalnego ukáadu odniesienia oddzielnego dla kaĪdego z elementów skoĔczonych, a dopiero
póĨniej ich transponowanie do ukáadu globalnego. Przy
czym pojawia siĊ dodatkowy, logiczny wymóg ciągáoĞci
uzyskiwanych rozwiązaĔ. Najáatwiej uĞwiadomiü to sobie uwzglĊdniając sytuacje, w której wĊzeá koĔcowy jednego elementu jest jednoczeĞnie początkiem drugiego.
Unikniecie nieciągáoĞci na granicach zapewnia wprowadzenie tzw. funkcji ksztaátu.
– Program Comsol multiphysics dokonuje automatycznie dyskretyzacji modelu geometrycznego (aczkolwiek analityk ma do wyboru róĪne warianty tego procesu) i w przypadku analizowanego problemu, zadany obiekt geometryczny zostaá podzielony na 17378
elementów o ksztaácie tetraedru.
d) OkreĞlenie parametrów ¿zycznych, w tym warunków
brzegowych i początkowych.
– warunki brzegowe i początkowe zostaáy wymienione juĪ wczeĞniej (zewnĊtrzna powierzchnia kontaktu
skrzynki z otoczeniem zewnĊtrznej znajduje siĊ wciąĪ
w temperaturze pokojowej, na początku ksztaátka miaáa temperaturĊ 1000°C, a skrzynka 23°C). PrzyjĊto
zaáoĪenie, ze ciepáo pomiĊdzy obiektami moĪe byü
przekazywane przez przewodnictwo. Wprowadzono
potrzebne parametry materiaáów jak wspóáczynnik
przewodnictwa cieplnego, ciepáo wáaĞciwe, gĊstoĞü.
e) Obliczenia numeryczne.
– Program rozwiązuje ukáady równaĔ róĪniczkowych,
tu opisujących przekazywanie ciepáa.
f) Wizualizacja wyników modelowania – wyniki moĪna
przedstawiü w postaci wykresów pokazujących zmiany
okreĞlonego parametru lub teĪ kolorowej mapy, w której odpowiedni kolor przypisany jest pewnemu zakresowi wartoĞci wybranej zmiennej.
– Rys. 3 pokazuje barwną wizualizacjĊ sytuacji początkowej, gdy rozgrzana do 1000°C ksztaátka znalazáa
siĊ w pudeáku o temperaturze pokojowej oraz sytuacje poĞrednią i koĔcową pokazująca rozkáad temperatur po zadanym czasie (skala temperatury wyraĪona w kelwinach).
g) Analiza uzyskanych wyników.
W analizowanym przypadku obserwowano szybkoĞü
zmian temperatury w zaleĪnoĞci od zakáadanej kaĪdorazowo innej gruboĞci Ğcianek skrzynki izolacyjnej. Wyniki speániające warunek spadku temperatury o 600° w ciągu godziny uzyskano dla gruboĞci ok. 20 mm.
Na podstawie obliczeĔ przygotowano stanowisko pomiarowe z „modelowaną” skrzynką. Na jej dno wprowadzono termoparĊ, co pozwoliáo na kontrolĊ rzeczywistych zmian
temperatury ksztaátki. Do tak przygotowanego stanowiska
pomiarowego przenoszono materiaá badawczy rozgrzany
w piecu do temperatury 1000°C, a nastĊpnie nakáadano na
górĊ pokrywĊ skrzynki.
Eksperymentalna weryfikacja szybkoĞci cháodzenia
przedstawiona na Rys. 4 daáa zadowalające rezultaty. Aczkolwiek analizując wykresy z tego rysunku moĪna zauwaĪyü
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Rys. 1. Przekrój poprzeczny modelu skrzynki z umieszczona w
niej ksztaátką.
Fig. 1. Cross-section of a model of box with ceramic shape placed
in it.

a)

b)
Rys. 2. Rysunek obrazujący podziaá obiektów na elementy skoĔczone w ksztaácie tetraedrów: a) widok podziaáu powierzchni, b) widok przy zwiĊkszonej przezroczystoĞci obiektów.
Fig. 2. The ¿gure showing of objects splitting into ¿nite tetrahedral shape elements: a) surface view, b) view at higher transparency of objects.

nagáy skok temperatury w początkowej fazie z 1000°C do
okoáo 850°C. W modelowaniu nie brano jednak pod uwagĊ
etapu, w którym wykonuje siĊ czynnoĞci manipulacyjne związane z przeáoĪeniem rozgrzanej ksztaátki z pieca do stanowiska pomiarowego, a nastĊpnie naáoĪenia pokrywy z maty
wáóknistej. Spadek temperatury od ok. 850°C do ok. 250°C
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Rys. 4. SzybkoĞü cháodzenia próbki materiaáu MCV w skrzynce izolacyjnej. Dane z dwóch powtórzeĔ.
Fig. 4. The rate of cooling of a MCV sample in the insulating box.
Data obtained in two repeat tests.

b)

c)
Rys. 3. Rozkáad temperatury w obiektach: a) na starcie, b) po 1 h,
c) po 2 h.
Fig. 3. Temperature distribution: a) at a start point, b) after 1 h,
c) after 2 h.

miaá juĪ jednak miejsce mniej wiĊcej w Īądanym czasie. Generalnie, biorąc pod uwagĊ przybliĪony charakter modelowania i zestawiając ze sobą planowane i otrzymane rezultaty
moĪna powiedzieü, Īe symulacja daáa zadowalające wyniki.

3.2. Przykáad zastosowaĔ przemysáowych
Jak napisano we wprowadzeniu, celem artykuáu jest równieĪ pokazanie przykáadu obliczeĔ mających bezpoĞrednie
zastosowanie w przemyĞle. BĊdzie on dotyczyá poruszanego juĪ problemu rozkáadu temperatury i naprĊĪeĔ cieplnych
w wymurówce kadzi stalowniczej. Wykorzystując wspomniany wczeĞniej wáasny program komputerowy wykonano ob-

liczenia dla wymurówki 70-cio tonowej kadzi stalowniczej,
eksploatowanej w jednej z polskich hut. W porównaniu do
oprogramowania komercyjnego jest uboĪszy o moĪliwoĞci
wizualizacyjne (brak moĪliwoĞci przedstawiania zaleĪnoĞci
za pomocą gradientu barwy) oraz geometryczne (kaĪdy przykáad jest rozpatrywany jako páaska Ğciana o zadanej iloĞci
warstw). Tym niemniej jako program dedykowany rozwiązywaniu problemów związanych z termoizolacyjnoĞcią obmurzy i powstających w nich naprĊĪeĔ jest bardzo przydatny
w analizie porównawczej pomiĊdzy róĪnymi rozwiązaniami
w doborze warstw i bardzo dobrze speánia swoje zadanie.
Schemat wymurówki poddanej analizie przedstawiono
na Rys. 5. W Tabeli 1 przedstawiono natomiast wáasnoĞci
¿zyczne tworzących ją materiaáów, koncentrując siĊ jedynie na tych wielkoĞciach, które byáy niezbĊdne do obliczeĔ.
WarstwĊ roboczą wymurówki, zarówno w przypadku Ğcian
bocznych jak i dna, stanowiáy wyroby dolomitowe, smoáowane, ulepszane cieplnie. WarstwĊ poĞrednią obmurza Ğcian
bocznych stanowiáy wyroby magnezytowo-chromitowe oraz,
w przypadku dna wyroby, andaluzytowe i magnezytowe.
Z kolei w obydwu przypadkach warstwĊ izolacyjną stanowiáy wyroby szamotowe i klejona do pancerza tektura
wáóknista.
Wyniki obliczeĔ przedstawiono na Rys. 6-11. NaprĊĪenia
cieplne (Ğciskające i rozciągające) wyznaczono dla decydującej o trwaáoĞci obmurza warstwy roboczej, tj. warstwy wyrobów dolomitowych. Oceniając ich wielkoĞü naleĪy je porównywaü z wytrzymaáoĞcią wyrobów dolomitowych na Ğciskanie i rozrywanie. WytrzymaáoĞü na Ğciskanie jest jednym
z podstawowych parametrów charakteryzujących materiaáy ogniotrwaáe. W przypadku wyrobów dolomitowych, smoáowanych wynosi ona ok. 40 MPa. Natomiast wytrzymaáoĞü
na rozrywanie oznaczana jest bardzo rzadko. Z doniesieĔ
literaturowych [14] wynika, Īe jest ona Ğrednio 8-mio krotnie
niĪsza od wytrzymaáoĞci na Ğciskanie. MoĪna zatem przyjąü,
iĪ w omawianym przypadku wynosi ok. 5 MPa.
Z analizy wyników obliczeĔ przedstawionych na Rys. 6
wynika, Īe szybkoĞü rozgrzewania obmurza przedmiotowej kadzi moĪe byü stosunkowo duĪa. Nawet przy wzroĞcie
temperatury wynoszącym 300°C/godz., wielkoĞü powstających naprĊĪeĔ cieplnych, zarówno Ğciskających jak i rozcią-
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NaprĊĪenie maks. [MPa]

gających, nie przekracza wytrzymaáoĞci materiaáu. Dotyczy
to oczywiĞcie rozgrzewania wymurówki wysuszonej. Warto
równieĪ zwróciü uwagĊ na fakt, Īe naprĊĪenia w dnie kadzi
są o ok. 16 % wyĪsze w porównaniu ze Ğcianą boczną. Wynika to z róĪnej konstrukcji obu obmurzy. Wyniki obliczeĔ
przedstawione na Rys. 7 wykazaáy natomiast, Īe przedmiotowa kadĨ powinna byü przed zalaniem wygrzana do temperatury ok. 1300°C. Temperatura ta gwarantuje, iĪ po zalaniu kadzi stalą, powstające w warstwie wyrobów dolomitowych naprĊĪenia cieplne, nie przekroczą wytrzymaáoĞci
materiaáu. Widaü jednoczeĞnie, Īe obniĪanie temperatury,
do której wygrzewana jest kadĨ przed zalaniem, prowadzi
do zdecydowanego wzrostu naprĊĪeĔ cieplnych. ObniĪenie
tej temperatury z 1300°C do 1000°C powoduje ok. 100-procentowy wzrost naprĊĪeĔ. O ile w przypadku naprĊĪeĔ Ğciskających wzrost ten mieĞci siĊ w granicach wytrzymaáoĞci
na Ğciskanie, o tyle w przypadku naprĊĪeĔ rozciągających
znacznie przekracza wartoĞü dopuszczalną.
Na Rys. 8 przedstawiono z kolei zmianĊ temperatury
zewnĊtrznej obmurza w zaleĪnoĞci od czasu, licząc od momentu zalania kadzi stalą do osiągniĊcia stanu równowagi
cieplnej, przy zaáoĪeniu wstĊpnego wygrzania kadzi do temperatury 1000°C. Widaü, Īe temperatura obmurza Ğciany
bocznej wynosi w stanie równowagi 356°C, natomiast dna
300°C. OsiągniĊcie stanu równowagi nastĊpuje po 11. godzinach w przypadku Ğciany bocznej oraz po 22. godzinach
w przypadku dna. Czasy te są zdecydowanie dáuĪsze od
czasu przebywania stali w kadzi, który to czas wynosi ok. 3
godz. Po tym czasie temperatura zewnĊtrzna obmurza Ğciany bocznej wynosi 294°C, a dna 231°C.
Na Rys. 9 przedstawiono wyniki analogicznych obliczeĔ
wykonanych przy zaáoĪeniu wstĊpnego wygrzania kadzi do

ĝciana boczna - rozciągające
ĝciana boczna - Ğciskające
Dno - rozciągające
Dno - Ğciskające
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temperatury 700, 800, 900, 1100 lub 1200°C. Wynika z nich,
Īe zwiĊkszanie temperatury wstĊpnego wygrzewania kadzi
skraca czas, po którym ustala siĊ stan równowagi cieplnej
w obmurzu, zwiĊkszając jednoczeĞnie jego temperaturĊ zewnĊtrzną. To ostatnie dotyczy oczywiĞcie okresu przed osiągniĊciem stanu równowagi.
W 3-ciej godzinie od zalania temperatura zewnĊtrzna
obmurza Ğciany bocznej wynosi 257°C, przy wstĊpnym wygrzaniu kadzi przed zalaniem do 700°C, i roĞnie do 317°C
przy wstĊpnym wygrzaniu kadzi do 1200°C.
Wyniki przedstawione na Rys. 10 pokazują wpáyw gruboĞci warstwy szamotu w obmurzu Ğciany bocznej na zmianĊ jego temperatury zewnĊtrznej przy wstĊpnym wygrzaniu
kadzi do 1000°C. Widaü, Īe w stanie równowagi wzrost gruboĞci warstwy szamotu z 32 mm do 230 mm powoduje spadek temperatury zewnĊtrznej obmurza z 356°C do 248°C.
W 3-ciej godzinie od zalania temperatura spada z 294°C do
186°C. Widaü jednoczeĞnie, Īe dwukrotnie zwiĊksza siĊ czas
osiągniĊcia stanu równowagi.Z wyników przedstawionych
ĝciana boczna - rociągające (54 mm od lica)
ĝciana boczna - Ğciskające (lico)
Dno - rozciągające (60 mm od lica)
Dno - Ğciskające (lico)
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Rys. 6. Wpáyw szybkoĞci rozgrzewania kadzi (100°C–1200°C) na
wielkoĞü maksymalnych naprĊĪeĔ cieplnych powstających w warstwie roboczej wymurówki.
Rys. 6. InÀuence of steel ladle heating rate (100°C–1200°C) on
the maximum value of thermal stresses appearing in the working
layer of lining.

40

Rys. 5. Schemat wymurówki kadzi stalowniczej (70 ton).
Fig. 5. A scheme of the lining in a steel ladle (70 ton).
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SzybkoĞü rozgrzewania [oC/h]

800

1000

1200

Temperatura [oC]

1400

1600

Rys. 7. Wpáyw temperatury wstĊpnego wygrzania kadzi na wielkoĞü
maksymalnych naprĊĪeĔ cieplnych powstających w warstwie roboczej wymurówki po zalaniu kadzi stalą (TS = 1600°C).
Fig. 7. InÀuence of initial heating temperature on the maximum value
of thermal stresses appearing in the working layer of lining after ¿lling
the steel ladle with steel (TS = 1600°C).

WYKORZYSTANIE METODY ELEMENTÓW SKOēCZONYCH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ...

Tabela 1. WáaĞciwoĞci materiaáów tworzących obmurze kadzi.
Table1. Properties of the materials for the steel ladle lining.

Rodzaje wyrobów w poszczególnych warstwach
obmurza kadzi

GruboĞü
warstwy
[mm]

GĊstoĞü
pozorna
[kg/m3]

Ciepáo
wáaĞciwe
[kJ/kgK]

Wspóáczynnik przewodnoĞci cieplnej [W/mK]
300°C

500°C

700°C

1100°C

1.
2.
3.
4.
5.

ĝCIANA BOCZNA (STREFA METALU) :
Wyroby dolomitowe, smoáowane – gat. DK-35
Masa wyrównawcza – gat. ZO/M
Wyroby magnezytowo-chromitowe –gat. MC-1
Wyroby szamotowe – gat. As
Tektura izolacyjna, wáóknista – gat. FES 1260

127
10
64
32
8

2900
2600
3000
2100
250

1,32
1,38
1,38
1,17
1,04

4,32
5,22
1,27
0,06

3,61
4,46
1,31
0,10

2,86
3,70
1,34
0,15

3,50
2,21
3,01
1,40
0,24

1.
2.
3.
4.
5.

DNO :
Wyroby dolomitowe, smoáowane – gat. DK-35
Wyroby wysokoglinowe, andaluzytowe-gat. KA
Wyroby magnezytowe –gat. M-87
Wyroby szamotowe – gat. As
Tektura izolacyjna, wáóknista – gat. FES 1260

150
80
64
64
8

2700
2550
2900
2100
250

1,32
1,09
1,18
1,17
1,04

1,58
9,86
1,27
0,06

1,59
7,71
1,31
0,10

1,60
5,56
1,34
0,15

4,00
1,72
3,48
1,40
0,24

Temperatura zewn. obmurza [oC]

na Rys. 11 widaü natomiast, Īe zwiĊkszenie gruboĞci warstwy szamotu praktycznie nie ma wpáywu na wielkoĞü naprĊĪeĔ cieplnych powstających w warstwie roboczej obmurza.
Podsumowując moĪna powiedzieü, Īe temperatura do
jakiej naleĪy podgrzaü przedmiotową kadĨ, aby jej zalanie
stalą nie spowodowaáo powstania naprĊĪeĔ cieplnych przekraczających wytrzymaáoĞü obmurza, powinna wynosiü ok.
1300°C. Stosowana wczeĞniej temperatura 1200°C powoduje, Īe przekroczone są dopuszczalne naprĊĪenia rozrywające, co niewątpliwie skraca ĪywotnoĞü obmurza kadzi. Wykazano równieĪ, Īe przy czasie przebywania stali w w/w kadzi wynoszącym ok. 3 godziny, temperatura zewnĊtrzna obmurza dna wynosi 255°C, natomiast Ğciany bocznej 317°C.
ZwiĊkszenie gruboĞci warstwy szamotu w obmurzu Ğciany
bocznej z 32 mm do 64 mm obniĪa temperaturĊ zewnĊtrzną
obmurza do 289°C, nie powodując wzrostu naprĊĪeĔ cieplnych w warstwie roboczej.
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Rys. 9. ZaleĪnoĞü temperatury zewnĊtrznej obmurza Ğciany bocznej
kadzi (po zalaniu stalą Ts =1600°C) od czasu i temperatury wstĊpnego wygrzania kadzi. GruboĞü warstwy szamotu w obmurzu - 32 mm.
Fig. 9. Outside part of wall lining temperature (after ¿lling a steel
ladle with steel TS = 1600°C) - time and initial heating temperature
dependence. The thickness of chamotte layer -32 mm.

MoĪna jeszcze dodaü, Īe pomiary temperatury kadzi na
zewnątrz juĪ po wdroĪeniu proponowanych zmian byáy zbliĪone do tych wyznaczanych podczas modelowania. Co poĞrednio moĪe Ğwiadczyü o prawidáowym przeprowadzeniu
obliczeĔ numerycznych.
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Temperatura zewn. obmurza [oC]

ZAàOĩENIA PRZYJĉTE DO OBLICZEē NAPRĉĩEē CIEPLNYCH :
a. WáasnoĞci warstwy roboczej (1): moduá Younga E = 104MPa, wspóá. rozszerzalnoĞci liniowej b = 0.8·10-5 °C-1,
staáa Poissona n = 0.25
b. Temperatura stali - TS = 1600°C

4. Podsumowanie
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Rys. 8. ZaleĪnoĞü temperatury zewnĊtrznej obmurza Ğciany bocznej i dna kadzi (po zalaniu stalą Ts = 1600°C) od czasu. Temperatura wstĊpnego wygrzania kadzi – 1000°C, gruboĞü warstwy szamotu w obmurzu – 32 mm.
Fig. 8. Time dependence of lining outside temperature of the side wall
and bottom of the steel ladle after ¿lling it with steel (TS = 1600°C).
The thickness of chamotte layer equals 32 mm.

Reasumując naleĪy stwierdziü, Īe w projektowaniu doĞwiadczeĔ laboratoryjnych, modernizacji czy optymalizacji
warunków pracy obiektów przemysáowych bardzo pomocne, a czasem wrĊcz niezbĊdne jest posáugiwanie siĊ obliczeniami cieplnymi, których przykáady przedstawiono powyĪej. Szczególnie w rozwiązaniach przemysáowych, obliczenia numeryczne umoĪliwiają nie tylko prawidáowe zaprojek-
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towanie, np. obmurza, ale równieĪ ustalenie optymalnych
warunków jego eksploatacji. Z tym jak wiadomo związane
są oszczĊdnoĞci materiaáowo-energetyczne. Wykonane takich obliczeĔ jest praktycznie moĪliwe przy zastosowaniu
specjalistycznych programów obliczeniowych, w tym opartych na metodzie elementów skoĔczonych.
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Rys. 10. ZaleĪnoĞü temperatury zewnĊtrznej obmurza Ğciany bocznej kadzi (po zalaniu stalą Ts = 1600°C) od czasu i gruboĞci warstwy szamotu w obmurzu. Temperatura wstĊpnego wygrzania kadzi – 1000°C.
Rys. 10. Outside part of wall lining temperature (after ¿lling a steel
ladle with steel TS = 1600°C) - time and chamotte layer thickness
dependence. Initial heating temperature - 1000°C.
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Rys. 11. Wpáyw gruboĞci warstwy szamotu w obmurzu Ğciany bocznej kadzi na wielkoĞü maksymalnych naprĊĪeĔ cieplnych powstających w warstwie roboczej obmurza po zalaniu kadzi stalą (T =
1600°C). Temperatura wstĊpnego wygrzania kadzi – 1000°C.
Rys. 11. InÀuence of chamotte layer thickness on the thermal
stresses maximum value appearing in lining working layer (after
¿lling a steel ladle with steel Ts = 1600°C). Initial heating temperature – 1000°C.
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