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Abstract 

The article analyzes of modeling of the influence of operation on heat consumption in heating 
furnaces. The mathematical model of heat exchange in charge and in furnace chamber, which is the 
base for computational determination of temperature distribution, was developed. In this paper 
calculation results of the influence of heating process rate on heat consumption are presented. The 
tests of influence of heating intensity on energy consumption were carried out in  a electric and gas- 
fired chamber heating furnace and in industrial pusher furnace. 

 
1.Wstęp 

Przemysłowe piece grzewcze to najliczniejsza grupa urządzeń cieplnych, 
zróżnicowana zarówno pod względem technologicznym  jak i konstrukcyjnym 
[1,7].  

Piece grzewcze należą do urządzeń cieplnych, których praca oparta jest  
o skomplikowane zjawiska wymiany ciepła i masy. Bliższe poznanie tych 
zagadnień wymaga opracowań teoretycznych, prób laboratoryjnych oraz badań 
przemysłowych [3,4,6]. 

Wyniki badań eksperymentalnych wskazują, że podstawowym parametrem 
wpływającym na energochłonność procesu jest intensywność podgrzewania. Jej 
miarą może być między innymi szybkość wzrostu temperatury powierzchni wsadu, 
a także gęstość strumienia ciepła dopływającego do wsadu [4]. 

W celu określenia warunków, które zapewniają minimalizację zużycia ciepła, 
należy przyjąć właściwe krzywe nagrzewania, które stanową  istotny element 
technologii [5]. 

Dokonując analizy, w oparciu o zależności teoretyczne, badania przemysłowe 
oraz wyniki modelowania, można stwierdzić, że o efektach pracy pieców 
grzewczych decydują technologie nagrzewania, a dla danej technologii ich 
wydajność [1]. 

 
2.Modelowanie numeryczne pracy pieca 

2.1. Obliczenia numeryczne temperatury wsadu 

Obiektem modelowania był przepychowy piec grzewczy. Założono, że 
komora grzewcza pieca jest prostopadłościanem, a wsad stanowią kęsiska 
kwadratowe lub płaskie o grubości 2s i długości l. Piec podzielono na 20 stref 
obliczeniowych [5,6]. 



 

 

Obliczenia numeryczne nagrzewania wsadu przeprowadzono w oparciu          
o metodę bilansów elementarnych. Zgodnie z tą metodą  przyjęto, że: 
- węzły reprezentujące poszczególne elementy różnicowe są umiejscowione          
w środkach ich ciężkości, 
- pojemności cieplne i wydajności źródeł wewnętrznych są skupione w węzłach 
elementów różnicowych, 
- opory przepływu ciepła są skupione na odcinkach między węzłami [1]. 

Obliczenia przeprowadzono dla następujących założeń: wsadem była płyta      
o wymiarach nieograniczonych, parametry termofizyczne (λ i cp) są zależne od 
temperatury, kierunek przepływu ciepła- do powierzchni płyty, we wsadzie 
zachodzi przemiana fazowa, zakres temperatury, w którym zachodzi ta przemiana  
i ciepło przemiany fazowej są znane. Warunkiem zakończenia obliczeń jest 
uzyskanie założonej temperatury powierzchni wsadu  i założonej końcowej różnicy 
temperatury na przekroju wsadu [6]. 

Punktem wyjścia do obliczeń temperatury dowolnego węzła wewnętrznego 
„i”, w kolejnym przedziale czasu, jest równanie bilansu energii: 

 

                                             (1)                               

gdzie:  
•

Q - strumień ciepła [W], Vi – objętość i- tego elementu różnicowego [m3],  

W- pojemność cieplna [J/K], 
•
q - gęstość strumienia ciepła [W/m2], ∆t- różnica 

temperatury [K],  ∆τ- przyrost czasu [s lub h].                                                 
Strumień ciepła przepływającego między sąsiednimi węzłami „i” oraz „j” określa 
zależność: 

     

                                                          (2)  

                                                             

Zakładając, że strumienie ciepła są proporcjonalne do różnic temperatury w chwili 
odpowiadającej k- temu krokowi czasu, na podstawie równania (1) wyznaczono 
temperatury węzłów po kolejnym przedziale czasu (k+1) [5]: 
 

(3) 

 

 



 

 

2.2. Modelowanie numeryczne pola temperatury komory pieca 

Pole temperatury w komorze pieca jest determinowane realizowaną 
technologią, rodzajem wsadu (geometria, materiał, początkowy stan temperatury) 
oraz cechami konstrukcyjnymi [1,4,6]. 

W pracy zaprezentowano sposób wyznaczania pola temperatury w piecu 
przepychowym. Za pomocą płaszczyzn prostopadłych do wzdłużnej osi pieca 
podzielono umownie przestrzeń pieca na strefy. Zakłada się, że ciepło ze spalin jest 
przekazywane do powierzchni wsadu i powierzchni obmurza na drodze 
promieniowania i konwekcji. Występuje także radiacyjna wymiana ciepła między 
powierzchnią obmurza i powierzchnią wsadu, a także między wydzielonymi 
strefami pieca. 

Model matematyczny wymiany ciepła stanowi podstawę do obliczeniowego 
określenia rozkładu temperatury w komorze pieca. Wśród zależności opisujących 
ten model wyróżnia się: zależności wyrażające współczynnik wnikania ciepła jako 
funkcję prędkości spalin, równania określające strumienie energii przepływającej 
pomiędzy powierzchniami oraz strefami, wyrażenia definiujące jasności 
powierzchni oraz równania bilansu energii [5]. 

                                                                                                                 

3. Obliczenia wpływu szybkości podgrzewania na zużycie ciepła 

Dla przyjętych szybkości podgrzewania określono oddzielnie pola temperatury 
komory pieca, tak aby umożliwi ć otrzymanie założonych parametrów nagrzewania 
wsadu [1].  

Wyniki obliczeń wykazały, że technologia nagrzewania ma decydujący wpływ 
na zużycie ciepła. Stwierdza się, że najmniejsze zużycie ciepła uzyskuje się dla 
liniowego wzrostu temperatury powierzchni (rys.1). 
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Rys. 1. Wpływ intensywności podgrzewania na zużycie ciepła  

 



 

 

Z rys. 1 wynika, że o zużyciu ciepła decyduje technologia nagrzewania.  
Dokonując zmiany tej technologii z G1 na G3 powodujemy  wzrost zużycia ciepła 
od 30 do 175%. 
 

4. Badania wpływu intensywności podgrzewania na zużycie energii  

w komorowym piecu grzewczym 

Intensywność nagrzewania jest ściśle związana z rozkładem mocy w strefach 
technologicznych pieca, jak i czasem nagrzewania. Zmienne tempo pracy pieca 
wymaga dostosowania rozkładu mocy do istniejących warunków prowadzenia 
procesu tak, aby w ustalonym czasie zapewnić technologiczne warunki 
nagrzewania [1,3]. 

Przy małej mocy grzewczej, oraz długim czasie nagrzewania ma miejsce mała 
intensywność nagrzewania. Przewlekłość procesu, pomimo małej mocy grzewczej, 
jest przyczyną znacznego zużycia energii. Wraz ze wzrostem mocy maleje zużycie 
energii. Spowodowane jest to skróceniem czasu nagrzewania [5]. 

Dla małych intensywności podgrzewania, charakteryzujących się niską mocą, 
występuje zużycie energii większe o 20% (rys.2).  

 

 
Rys.2. Wpływ intensywności podgrzewania na zużycie energii 

 

Można stwierdzić, że wraz ze wzrostem mocy grzewczej, maleje zużycie 
energii, co związane jest ściśle ze skróceniem czasu nagrzewania. Spadek zużycia 
energii, dla procesu podgrzewania do 1250°C, wynosi 44%  a dla warunków          
z wygrzewaniem 26%. 
 

 



 

 

5. Badania wpływu wydajności na zużycie ciepła w przemysłowym piecu 

przepychowym 

W celu określenia zależności ilościowego zużycia ciepła od wydajności 
wykonano badania w przepychowym piecu grzewczym, służącym do nagrzewania 
slabów (rys. 3)  [1]. 
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Rys. 3. Schemat pieca przepychowego 
 

Na podstawie uzyskanych wyników związek między wskaźnikiem zużycia 
ciepła,  a wydajnością pieca  opisano zależnością: 

    

                                                          (4) 

                                                         

Względna średnia różnica wyników obliczeń za pomocą wzoru (4) i wyników 
pomiarów  wynosi 6,57%. 

Można stwierdzić, że wraz ze wzrostem wydajności pieca maleje zużycie 
ciepła (rys. 4). Wzrost wydajności pieca z wartości w=43 t/h do w=82 t/h 
powoduje obniżenie zużycia ciepła  o 32%. 
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Rys.4.  Wpływ wydajności pieca na zużycie ciepła 
6.Wnioski 

Na podstawie opracowań teoretycznych oraz badań eksperymentalnych można 
sformułować następujące wnioski: 
- technologia nagrzewania w decydujący sposób wpływa na zużycie ciepła; 
- odchylenie temperatury powierzchni od liniowego wzrostu powoduje znaczne 
zwiększenie zużycia ciepła; 
- dla małych intensywności podgrzewania występuje większe zużycie energii; 
- wzrost mocy grzewczej, przy jednoczesnym skróceniu czasu nagrzewania, 
powoduje obniżenie zużycia energii; 
- zwiększenie mocy grzewczej pieca powoduje obniżenie zużycia energii: dla 
procesu podgrzewania 44%, a dla warunków z wygrzewaniem 26%; 
- wyniki badań przemysłowych potwierdzają ścisłą zależność zużycia ciepła od 
wydajności pieca; 
- wzrost wydajności pieca powoduje obniżenie zużycia ciepła; 
- o zużyciu ciepła decyduje technologia nagrzewania, a dla danej technologii 
wydajność pieca. 
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