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ПАРАМЕТРИЧНА СХЕМА СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ 
 
Створено й досліджено параметричну схему ванної скловарної печі з поперечним напрямом полум’я.  
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Постановка задачі 
Основною задачею вітчизняної скловарної промисловості є досягнення світового рівня у виробництві 

скла. Якість скла і теплова економічність виробництва багато в чому залежать від організації режимів 
роботи скловарних печей. Тому дослідження їх параметрів є актуальною задачею. 

 
Метою статті є створення параметричної схеми скловарного виробництва.  
 
Виклад основного матеріалу 

Досліджували ванну регенеративну 
піч із поперечним напрямом полум’я 
(рис. 1). Такі печі працюють на 
Гостомельскому (Київська обл.) й 
Костопольскому заводі (Рівенська обл.). 

У печах наявні три зони: варіння, 
призначена для розплавлення 
компонентів шихти і склобою й 
попереднього варіння скломаси; 
освітлення, де шихта очищується від 
домішок і бульбашок газу; робоча, 
призначена для варіння очищеної 
скломаси. 

Вихідними регульованими 
параметрами печі (рис. 2) є: рівень 
скломаси Lск; тиск розрідження Pроз; 
температура скломаси на виході Tск; 
температура газоповітряної суміші в зоні 
освітлення Tгаз-пов; вміст кисню у 
відпрацьованих газах Qкис. Вхідні 
параметри: витрата палива (природного 

газу) Fгаз, повітря Fпов і повітря на барботаж Fпб; кількість вихідних газів Fвих.газ і сировини Fших. Керовані 
збурення: тиск, температура й вологість газу й повітря на вході Pгаз, Tгаз, fгаз; Pпов, Tпов, fпов; тиск, температура, 
вологість навколишнього повітря Pнс, Tнс, fнс; некеровані збурення: склад сировини (шихти) Qших; швидкість 
руху скломаси під час варіння Vск. 

Вміст кисню у вихідних газах безпосередньо залежить від витрати повітря на барботаж, рівень скломаси 
– від витрати шихти, тиск розрідження – від кількості вихідних газів. Ці параметри, що регулюють за 
одноконтурними схемами, майже не впливають на якість скломаси [1]. Однак на неї безпосередньо впливає 
температура в зоні освітлення газо-повітряної суміші Tгаз-пов [2]. Її керування здійснюють регулюванням 
подачі газу на пальники за одноконтурною замкненою системою з вхідним сигналом Fпов, сигналом 
керування Fгаз і керованим збуренням Тпов. Повітря на вході підігрівають відпрацьованими газами з 
витратою Fвих.газ у регенераторах без додаткових затрат (на рис. 2 лінію керування не показано). Система з 
вихідним параметром Tгаз-пов є складовою системи керування подачею газу на пальники. Її можна розглядати 
як окрему систему.  

Вихідним параметром загальної системи є температура скломаси Тск. Для її визначення користуємося 
показами термопар, встановлених у центрі днища печі на відстані 1,0…1,5 м до виходу з робочої зони [3]. 
Температура Тск залежить від витрати газу Fгаз і повітря Fпов, температури газу на вході Tгаз, складу шихти 
Qших і швидкісті руху скломаси під час варіння Vск. Оскільки Qших і Vск є некерованими збуреннями, задачею 
синтезу є мінімізація їхнього впливу на якість продукту.  
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Щоб вирішити задачу автоматизації, слід експериментально визначити вплив витрати газу й повітря 

(або їхнього співвідношення) на якість продукту, встановивши оптимальні параметри теплового режиму. 
Оскільки якість продукту визначає температура Тск [1], досліджують реакцію системи на зміну температури 
(сигнали термопар нижнього виходу й своду). Для цього, щоб зекономити дороге паливо, можна або 
створити функціональну модель печі, входи й виходи якої відповідають реальній, або розробити 
математичну модель і здійснювати всі розрахунки на ЕОМ. Останній варіант вирішення задачі є 
доцільнішим.  

 

1, 3 – пальники; 2 – зона варіння; 4, 5 – регенератори 

Рис. 1 – Ванна регенеративна піч  
із поперечним напрямом полум’я 



 

Рис. 2 – Параметрична схема досліджуваної печі 

Досліджуваний об’єкт складається зі скломаси, кладки, газового простіру. Для кожного елемента слід 
створити окрему модель, об’єднавши їх в подальшому в структурній, а потім – загальній моделі об’єкта [4]. 
При цьому, створюючи моделі та перевіряюючи їхню адекватність, слід врахувати особливості виробництва 
продукції на Гостомельскому й Костопольскому склозаводах. 

 
Висновки  
Розроблено параметричну схему ванної регенеративної печі з поперечним напрямом полум’я, визначено 

входи, виходи і збурення, що потребують дослідження, установлено взаємозв’язок між параметрами об’єкта. 
У подальшому планується розробити систему добору оптимальних режимів роботи скловарних печей 
Гостомельского й Костопольского склозаводів. 
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We consider a bath glass furnace, which is the object glass cooking production, developed and investigated its 
parametric scheme, taking into account all inputs, outputs and disturbances. 

Keywords: glass furnace, parametric scheme. 


