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Streszczenie
Piece tunelowe są urządzeniami dostosowanymi do jednorodnej produkcji w duĪych seriach, które pracują optymalnie przy nominalnej wydajnoĞci. Obecnie zmienny rynek i tym samym podąĪające za nim zamówienia produkcyjne materiaáów ogniotrwaáych, wymuszają
jednak czĊste zmiany asortymentów przy zmiennej wydajnoĞci, co powoduje zmniejszenie sprawnoĞci. Zakáadane zmniejszenie zuĪycia
paliwa pociąga za sobą koniecznoĞü inwestycji, a wiĊc, aby zapewniü opáacalnoĞü przedsiĊwziĊcia, konieczne jest uwzglĊdnienie rachunku
ekonomicznego modernizacji pieca tunelowego w odniesieniu do zamierzonych efektów. Zestawienie bilansów cieplnych dla róĪnych warunków pracy pieca tunelowego pozwala na zaproponowanie takich zmian konstrukcyjnych, aby zachowaü wysoką sprawnoĞü pieca przy
zmiennej produkcji. W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie odpowiedniego opomiarowania pieca oraz systemu sterownia, który na
bieĪąco reaguje na zmienne warunki pracy, jak np. regulacja temperatur w poszczególnych sekcjach strefy ogniowej pieca tunelowego,
w zaleĪnoĞci od zapotrzebowania produkcyjnego, czy teĪ regulacja/nastawy parametrów powietrza strefy studzenia. W niniejszej pracy
przedstawiono systemy sterowania pieców tunelowych zastosowanych w kilku pracujących piecach przemysáowych oraz wpáyw pracy
tych systemów na zuĪycie energii.
Sáowa kluczowe: piec tunelowy, bilans ciepáa, zuĪycie energii, system sterowania, optymalizacja pracy pieca

RATIONALIZATION OF ENERGY CONSUMPTION IN TUNNEL KILNS
Tunnel kilns are adjusted to the uniform production in large series, and they work optimally at a nominal capacity. At present, the
changeable market extorts frequent changes in an assortment of refractory materials at different capacity, decreasing ef¿ciency of the
kilns. The assumed decrease in fuel consumption causes the necessity of investments to provide a cost-effective project; it is necessary
to make allowance for the economic calculation of modernization of a tunnel kiln with respect to the assumed effects. A statement of heat
balances for different working conditions of the tunnel kiln permits to develop constructional changes, keeping the high ef¿ciency of the kiln
at the changeable production. Thus it is necessary to use an appropriate set of measurements and a control system, which reacts in time
on changes in the working conditions, such as adjustments of temperature in particular sections of a burning zone of the kiln, depending
on production demands, or adjustments of air parameters of a cooling zone. In this work, control systems of tunnel kilns applied in some
working industrial kilns are described, and effects of the systems on energy consumption are shown.
Keywords: Tunnel kiln, Heat balance, Energy consumption, Control system, Optimization of kiln work

1. WstĊp - zagadnienie rekonstrukcji pieca
tunelowego
Klasyczne piece tunelowe są urządzeniami dostosowanymi do jednorodnej produkcji w duĪych seriach, które
pracują optymalnie przy nominalnej wydajnoĞci. Jednak
zmienny rynek i podąĪające za nim zamówienia produkcyjne
materiaáów ogniotrwaáych, wymuszają czĊste zmiany asortymentów przy zmiennej wydajnoĞci, co powoduje zmniejszenie sprawnoĞci. Przeprowadzenie bilansów cieplnych
dla zmiennych asortymentów oraz wydajnoĞci pozwala na
zaproponowanie zmian konstrukcyjnych polegających na
odpowiednim rozáoĪeniu stref oraz przepáywów ciepáa.
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Bilans cieplny pieca tunelowego przeprowadzany jest
dla wszystkich przewidywanych krzywych wypalania. Kompleksowy bilans pozwala na okreĞlenie zakresów mocy
cieplnej zastosowanych palników, jak równieĪ rozáoĪenia
stref dla poszczególnych asortymentów, a co za tym idzie
okreĞlenie przepáywów powietrza spalania oraz spalin,
które to czynniki w istotnym stopniu uczestniczą w procesie
nagrzewania wsadu.
Odpowiednie wykorzystanie wszystkich skáadników bilansu energetycznego biorących udziaá w procesie wygrzewania
wsadu pozwala na uzyskanie wymaganej efektywnoĞci caáego pieca. Wyznacznikiem efektywnoĞci jest zuĪycie paliwa
na jednostkĊ produkcji.
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Z uwagi na zmiennoĞü warunków eksploatacyjnych
istotnym czynnikiem pozwalającym na utrzymywanie odpowiednich parametrów pracy jest system sterowania. Jego
podstawowym zadaniem jest utrzymywanie parametrów
pracy pieca tunelowego zgodnie z zaáoĪeniami bilansowymi,
co oznacza, Īe parametry pracy są na bieĪąco analizowane
i zestawiane z zaáoĪeniami bilansu cieplnego dla danego
asortymentu produkcji, a wszelkie zmiany wynikające ze
specy¿ki jednostki grzewczej są oceniane i ewentualnie
uwzglĊdniane w procesie wypalania wsadu.

2. Rozwiązanie konstrukcyjne pieca
Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne wynika bezpoĞrednio z wyników przeprowadzonych bilansów cieplnych
dla róĪnorodnej produkcji, jednak czĊsto narzucane jest
ograniczenie wynikające z istniejącej kon¿guracji (Rys. 1).
W takim przypadku naleĪy rozpatrzyü efekt ekonomiczny
planowanego przedsiĊwziĊcia.

a)

b)

Rys. 1. Instalacje palnikowe pieca tunelowego.
Fig. 1. Burner systems of a tunnel kiln.

2.1. Páynny podziaá na strefy
Przewidując wypalanie w piecu róĪnych asortymentów
wedáug róĪnych krzywych wypalania, strefy w piecu bĊdą
ksztaátowane dynamicznie. Oznacza to, Īe dáugoĞü stref
bĊdzie modelowana wedáug bieĪących potrzeb.

2.2. System palnikowy
Aby efekt ekonomiczny byá jak najlepszy naleĪy zastosowaü system palnikowy zapewniający jak najlepsze
parametry spalania. Palniki odpowiadają za dostarczanie
energii cieplnej powstającej w wyniku spalania gazu (Rys.
2a). W początkowej fazie do rozpalania pieca uĪywa siĊ
lanc (Rys. 2b), które wraz ze wzrostem temperatury sukcesywnie wymieniane są na palniki. W bilansie cieplnym jest
to nowo dostarczana energia do pieca. Oprócz bezpoĞredniego podgrzania wsadu w stre¿e wypalania do wymaganej
temperatury w podgrzaniu strefy podgrzewania uczestniczą
spaliny. W przypadku dynamicznego ksztaátowania stref naleĪy zastosowaü palniki, które pracują z wysoką sprawnoĞcią
w szerokim zakresie regulacji.

Rys. 2. System grzewczy pieca: a) model 3D - doprowadzenie do
palników powietrza pierwotnego (P) oraz gazu (G), b) lanca uĪyta
to rozpalania pieca tunelowego - widok z zewnątrz przez ksztaátki
palnikowe.
Fig. 2. A kiln heat system: a) a 3D model of primary air (P) and gas
(G) inputs to burners, b) a lance used for lighting off a tunnel kiln
seen from the outside through burner refractory blocks.

2.3. Studzenie i powietrze wtórne
Istotny wpáyw na efektywną pracĊ pieca ma wykorzystanie podgrzanego powietrza studzenia, które przepáywa przez
piec. Powietrze to scháadzając wsad nagrzewa siĊ dostarczając ciepáo do strefy wypalania, gdzie uczestniczy równieĪ
w procesie spalania, jako powietrze wtórne. Optymalne
wykorzystanie tego mechanizmu pozwala na zapewnienie
duĪej sprawnoĞci pieca tunelowego.

3. System sterowania
Aby w peáni wykorzystaü wprowadzone zmiany, konieczne jest opracowanie systemu sterowania, który na
bieĪąco bĊdzie reagowaá na zmiany nastaw eksploatacyjnych
(Rys. 3).
Zakáadając elastyczną pracĊ pieca, system sterowania
odpowiada za ksztaátowanie wymaganej krzywej nagrzewania w zaleĪnoĞci od wymagaĔ technologicznych. Na
ksztaátowanie krzywej ma wpáyw regulacja mocy palników,
odpowiednie ustawienie parametrów sekcji strefy ogniowej
oraz przepáywy powietrza w stre¿e studzenia oraz spalin
w stre¿e podgrzewania.
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Rys. 3. System komputerowego sterowania pracą pieca tunelowego z rejestracją i archiwizacją parametrów pracy.
Fig. 3. Schematic of computer control system of a tunnel kiln with recording and archiving operation parameters.

DuĪa zmiennoĞü parametrów pracy w zaleĪnoĞci od wymagaĔ technologicznych wymusza taką konstrukcjĊ systemu
sterowania, aby parametry pracy byáy zawsze odpowiednie.

3.1. Parametry nastaw systemu sterowania
Podstawowe nastawy wynikają z bilansu cieplnego dla
danego asortymentu, jednak szczegóáy wynikają z zebranych
danych wynikających z bieĪącej eksploatacji.

3.2. Reakcja systemu sterowania na przesuw
wsadu
Istotnym zagadnieniem związanym z systemem sterowania jest odpowiednia reakcja systemu na cykliczny przesuw
wsadu, kiedy naleĪy uwzglĊdniü temperaturĊ początkową,
docelową oraz gradient temperatur w czasie dla wszystkich
pozycji w piecu po przesuwie.

3.3. Adaptacja danych eksploatacyjnych
w systemie sterowania
Dane eksploatacyjne są na bieĪąco zbierane i analizowane zarówno automatycznie, jak i z wykorzystaniem wiedzy
eksperta, który ocenia poprawnoĞü wprowadzanych przez
niego parametrów. Zebrane informacje są przetwarzane i na
podstawie analizy danych przygotowywane są zestawienia
najkorzystniejszych parametrów pracy dla konkretnych
wymagaĔ. Aby zebraü i oceniaü zaleĪnoĞci wynikające ze
zmiany nastaw przez eksperta, praca pieca musi byü monitorowana przez odpowiednio dobrane urządzenia pomiarowe.
Niemniej istotny jest równieĪ dobór odpowiednich urządzeĔ
wykonawczych, które zapewniają automatyczną kontrolĊ
nastaw parametrów pracy.
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3.4. Wymagania technologa dotyczące systemu
sterowania
Istotą naleĪycie przygotowanego systemu sterowania
pieca tunelowego jest przygotowanie Ğrodowiska dla technologa i personelu obsáugi umoĪliwiającego prostą i przejrzystą
obsáugĊ. Musi równieĪ zostaü zapewniona moĪliwoĞü wprowadzania zmian w taki sposób, aby pozostaáe parametry pracy zostaáy odpowiednio zaadaptowane do nowych potrzeb.

3.5. Sposoby regulacji mocy
Aby w peáni wykorzystaü parametry zainstalowanych
palników, powinny one pracowaü w warunkach nominalnych
ich zakresu pracy. Na podstawie wstĊpnego bilansu moĪna
okreĞliü wymaganą moc palników w poszczególnych sekcjach, co związane jest z potrzebą dostarczenia odpowiedniej
iloĞci energii w stre¿e wypalania.
Aby zoptymalizowaü pracĊ palników naleĪy zadbaü o to,
aby wszystkie sekcje pracowaáy ze zbliĪoną mocą. Z uwagi
na ciągáy przepáyw energii przez piec jest to zagadnienie
trudne do rozwiązania, zwáaszcza w przypadku uwzglĊdnienia koniecznoĞci odpowiedniego ksztaátowania temperatur.
Konieczne jest równieĪ uwzglĊdnienie wpáywu poszczególnych stref na siebie. DziĊki przeprowadzanej na bieĪąco
analizie danych eksploatacyjnych oraz wskazówek eksperta
w odniesieniu do wstĊpnych danych bilansowych parametry
mocy palników mogą byü ksztaátowane optymalnie.

3.5.1. Dwustanowe sterowanie mocą palników
W tym modelu sterowania palniki pracują tylko na dwóch
poziomach ustawionej mocy: minimalnej i maksymalnej. Dla
obu poziomów dla danego przepáywu gazu ustawiony jest
odpowiedni poziom przepáywu powietrza spalania, co zapew-
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nia optymalne warunki spalania. W takim przypadku nie ma
wiĊc potrzeby ciągáej regulacji stosunku gazu do powietrza.
Regulacja mocy sekcji palnikowej polega na modulacji
szerokoĞci impulsu. Z punktu widzenia regulatora moĪna
stosowaü regulacjĊ trójstawną histerezą lub regulator
PID z modulowanym wyjĞciem impulsowym. Szczegóáy
implementacji zaleĪą od specy¿ki obiektu. Zaletą takiego
rozwiązania jest maksymalne wykorzystanie czasu pracy
palnika z mocą maksymalną, kiedy parametry pracy palnika są najbardziej optymalne. Jednak zastosowanie tego
rozwiązania do wypalania materiaáów w zmiennych warunkach eksploatacyjnych moĪe pociągaü za sobą koniecznoĞü
zmiany nastaw palników w zaleĪnoĞci od wymaganej mocy.

3.5.2. Regulacja ciągáa mocy palników
W regulacji ciągáej moc palnika zmienia siĊ w sposób ciągáy w zaleĪnoĞci od temperatury. Aby zapewniü odpowiednie
warunki spalania naleĪy równieĪ w sposób ciągáy regulowaü
stosunek gazu do powietrza. W tym rozwiązaniu stosowane
są kaskadowe regulatory PID, co z jednej strony zapewnia
precyzyjne ustawienie mocy palników wzglĊdem bieĪącego
zapotrzebowania pieca na energiĊ, z drugiej jednak strony
ukáad sterowania jest bardziej skomplikowany i wymaga
sporego doĞwiadczenia w jego ustawianiu.

3.5.3. Regulacja hydrauliki pieca
Regulacja przepáywów powietrza i spalin wynika bezpoĞrednio z podziaáu na strefy, co jest najwaĪniejszym elementem wykorzystania ciepáa wtórnego. Nastawy parametrów
wynikają bezpoĞrednio z przeprowadzonych bilansów
cieplnych caáego pieca i podczas eksploatacji powinny byü
zmieniane wyáącznie w celu adaptacji do indywidualnych
cech rzeczywistego obiektu.

4. Wnioski
Przystosowanie pieca tunelowego do nowych warunków wypalania róĪnych asortymentów w krótkich seriach
zapewnia utrzymanie sprawnoĞci charakterystycznej dla
pieców tunelowych. Wymaga to jednak wprowadzenia
zmian konstrukcyjnych wzglĊdem dawniej stosowanych
rozwiązaĔ polegających na odpowiednim rozáoĪeniu stref,
ich dynamicznej kon¿guracji podczas pracy oraz doboru systemów palnikowych umoĪliwiających duĪy zakres regulacji.
Z uwagi na zwiĊkszoną dynamikĊ przekonstruowanego pieca
tunelowego konieczne jest zastosowanie odpowiedniego
systemu sterowania zapewniającego szybką reakcjĊ na
zmienne warunki pracy. Aby system sterowania pracowaá
efektywnie, konieczne jest równieĪ odpowiednie opomiarowanie oraz zastosowanie elementów wykonawczych
umoĪliwiających osiągniĊcie wymaganych parametrów
pracy. Niemniej istotnym czynnikiem jest bieĪąca analiza
parametrów eksploatacyjnych uwzglĊdniająca ingerencjĊ
obsáugi, co gwarantuje uwzglĊdnienie rzeczywistych warunków w zestawieniu w teoretycznymi parametrami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych bilansów cieplnych
dla zakáadanych warunków eksploatacyjnych. Prawidáowe
warunki pracy pieca tunelowego uzyskiwane są dziĊki
Ğcisáej wspóápracy konstruktora oraz uĪytkownika podczas
wszystkich faz wdraĪania nowej konstrukcji, począwszy od
projektu po ustawienie parametrów eksploatacyjnych dla
caáego asortymentu produkcji.
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3.5.4. Regulacja iloĞci tlenu
Z uwagi na wykorzystanie w procesie spalania powietrza
wtórnego, które podczas przepáywu przez strefĊ wypalania
miesza siĊ ze spalinami, wskazane jest przeprowadzenie
pomiaru iloĞci tlenu w spalinach. IloĞü tlenu w spalinach
zaleĪy od iloĞci dostarczanego powietrza pierwotnego do
palników oraz powietrza wtórnego przepáywającego przez
piec. Przepáywy powietrza są na bieĪąco mierzone i z bilansu przepáywów moĪna okreĞliü stĊĪenie tlenu w spalinach.
Jednak aby wyeliminowaü niekorzystne stany przejĞciowe,
wskazane jest dokonywanie pomiarów iloĞci tlenu w piecu w stre¿e ogniowej. Pomiar ten odzwierciedla przede
wszystkim, czy dostarczana jest odpowiednia iloĞü powietrza
wtórnego. W przypadku zbyt maáej iloĞci tlenu w mieszaninie powietrze wtórne/spaliny naleĪy zapewniü dostarczanie
wiĊkszej iloĞci powietrza wtórnego.
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