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KOMPUTEROWY PROGRAM DO OBLICZANIA BILANSU
CIEPLNO-MATERIA£OWEGO WIELKIEGO PIECA
W artykule opisano komputerowy program „BILANS”, stworzony w IM¯ do obliczania bilansu cieplno-materia³owego wielkiego pieca. Program ten zosta³ przetestowany praktycznie na bazach danych czterech polskich wielkich pieców produkuj¹cych surówkê przeróbcz¹, hematytow¹ surówkê odlewnicz¹, surówkê specjaln¹ oraz ¿elazomangan wielkopiecowy. Stwierdzono, ¿e program jest uniwersalny, gdy¿ wyniki obliczeñ korelowa³y w sposób zadowalaj¹cy z rzeczywistymi parametrami i wskaŸnikami procesu wielkopiecowego, bez wzglêdu na gatunek produkowanej surówki i pojemnoœæ wielkiego pieca. Wystêpuj¹ce ró¿nice pomiêdzy obliczonymi wartoœciami a wartoœciami rzeczywistymi wynosi³y nie wiêcej ni¿ 6%.
S³owa kluczowe: wielki piec, bilans cieplny, program komputerowy

COMPUTER PROGRAM FOR BLAST FURNACE THERMAL
AND MATERIAL BALANCE CALCULATION
This article describes the ”BILANS” computer program developed at the Institute for Ferrous Metallurgy to calculate the blast furnace thermal and material balance. The program was tested in practice based on databases of four Polish blast furnaces for production of steelmaking pig iron, hematite foundry pig iron, special pig iron and blast-furnace ferromanganese. It was found to be the all-purpose program as the calculation results correlated with the real
parameters and rates of blast-furnace process satisfactorily, regardless of pig iron grade and blast furnace volume.
The differences between the calculated and real values were no more than 6%.
Key words: blast furnace, thermal balance, computer program

1. WSTÊP
Bilans cieplny jest zestawieniem iloœci ciep³a, doprowadzonej do danego urz¹dzenia w okreœlonym czasie i zu¿ycia ciep³a w tym samym czasie. W bilansie cieplnym wielkiego pieca, zgodnie z I zasad¹ termodynamiki, wystêpuje
równoœæ sumy ciep³a wprowadzonego w postaci wartoœci
opa³owej wêgla koksu i ciep³a jawnego dmuchu oraz sumy
ciep³a zu¿ytego na redukcjê tlenków, nagrzanie i stopienie
sk³adników wsadu, straty zewnêtrzne itd. [1–7].
Na podstawie bilansu cieplnego mo¿na przewidywaæ wyniki pracy wielkiego pieca i porównywaæ wyniki eksploatacji ró¿nych wielkich pieców. Bilans cieplny umo¿liwia ocenê pracy wielkiego pieca i wysnucie wniosków odnoœnie
wielkoœci zu¿ycia koksu oraz okreœlenie wzajemnych zale¿noœci poszczególnych wskaŸników procesu.
W praktyce wielkopiecowej, w warunkach ruchowych,
ze wzglêdu na bardzo skomplikowane obliczenia, przewa¿nie nie bierze siê pod uwagê, przy zestawianiu namiaru
wielkopiecowego wszystkich czynników wp³ywaj¹cych na
jednostkowe zu¿ycie koksu (np. strat ciep³a w wodzie
ch³odz¹cej piec, ciep³o p³ynnej surówki, ciep³o p³ynnego
¿u¿la, zewnêtrzne straty ciep³a itp.). Obliczenia dotycz¹ce
jednostkowego zu¿ycia koksu oraz jednostkowych kosztów wsadu s¹ wiêc przyjmowane w przybli¿eniu. Mo¿e to
prowadziæ do du¿ych b³êdów przy opracowywaniu optymalnych warunków wsadowych oraz okreœlaniu optymalnych parametrów i wskaŸników procesu wytwarzania ró¿nych gatunków surówki.
Próba stworzenia wiêc uniwersalnego programu komputerowego, wykorzystuj¹cego bilans cieplny wielkiego

pieca, ujmuj¹cego wzajemne zale¿noœci poszczególnych
wskaŸników procesu, winna umo¿liwiæ optymalizacjê procesu wielkopiecowego.

2. METODY SPORZ¥DZANIA BILANSÓW
CIEPLNO-MATERIA£OWYCH WIELKIEGO
PIECA
Materia³em wyjœciowym do sporz¹dzania bilansów
cieplnych s¹ przewa¿nie bilanse materia³owe. Oprócz tego
potrzebne s¹ jeszcze inne dane, dotycz¹ce dodatkowych
parametrów jakoœci materia³ów wsadowych, np. stopnia
utlenienia ¿elaza, manganu i siarki, a w przypadku straty
pra¿enia nale¿y jeszcze dodatkowo okreœliæ oddzielnie zawartoœæ CO2 wêglanów i oddzielnie wody krystalizacyjnej.
Konieczne jest równie¿ okreœlenie sk³adu chemicznego
koksu i jego popio³u [2]. Dodatkowego okreœlenia wymagaj¹ równie¿ parametry dmuchu i wdmuchiwanie paliw
zastêpczych. Iloœæ dmuchu wprowadzon¹ do pieca trzeba
sprawdziæ na przyk³ad na podstawie bilansu wêgla i zawartoœci azotu w gazie gardzielowym. Pomiaru temperatury wymagaj¹ wszystkie czynniki wprowadzane do wielkiego pieca, jak i jego produkty. Ponadto potrzebne s¹ pomiary temperatur i przep³ywów wody ch³odz¹cej oraz temperatury otaczaj¹cego powietrza. Konieczna jest równie¿
znajomoœæ wszystkich danych iloœciowych, wymaganych
do sporz¹dzania bilansu materia³owego. Dok³adne bilanse
cieplne wymagaj¹, oprócz szczegó³owych analiz pracy
wielkiego pieca, czêsto tak¿e ro¿nych pomiarów nie prowadzonych w normalnej praktyce wielkopiecowej [2].
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Metody sporz¹dzania bilansów cieplnych ró¿ni¹ siê miedzy sob¹, co wynika z odmiennego podejœcia autorów do
okreœlania sk³adników przychodu i rozchodu ciep³a, jak
te¿ z uproszczeñ niektórych pozycji rozchodowych, nie powoduj¹cych znaczniejszych b³êdów. W literaturze wielkopiecowej rozró¿nia siê trzy grupy metod sporz¹dzania
ogólnych bilansów cieplnych wielkich pieców [1, 8–15].
W pierwszej grupie metod sporz¹dzania bilansów zak³ada
siê spalanie wêgla na CO2, a wiêc przyjmuje siê wiêkszy
przychód ciep³a ni¿ w rzeczywistoœci. Przychód ciep³a jest
zrównowa¿ony po stronie rozchodów ciep³em chemicznym
(zwi¹zanym) gazu gardzielowego, nie wykorzystanym
w wielkim piecu.
Druga grupa metod sporz¹dzania bilansu cieplnego po
stronie przychodów uwzglêdnia ciep³o utleniania wêgla
koksu do CO i ciep³o jawne dmuchu.
Bilanse cieplne sporz¹dzone wg metod obydwu grup
umo¿liwiaj¹ kontrolê parametrów pracy pieca, natomiast
nie pozwalaj¹ na okreœlenie rzeczywistego przychodu
ciep³a w poszczególnych etapach wymiany ciep³a jawnego.
G³ównym sk³adnikiem przychodu ciep³a jest bowiem utlenianie C koksu przed dyszami na CO, natomiast efekt
cieplny dalszego utleniania CO na CO2 (redukcja poœrednia) jest natychmiast poch³aniany przez reakcjê rozk³adu
tlenków. Utlenianie czêœci C koksu zu¿ywanej do redukcji
bezpoœredniej jest, w powi¹zaniu z t¹ redukcj¹, wybitnie
endotermiczne [2].
W trzeciej grupie metod okreœla siê rzeczywisty przychód ciep³a ze spalania koksu przed dyszami na CO, natomiast po stronie rozchodów miejsce ciep³a dysocjacji tlenków zajmuje zu¿ycie ciep³a na redukcjê bezpoœredni¹ i poœredni¹. Ten sposób zestawienia bilansów cieplnych wielkich pieców po raz pierwszy zastosowa³ Åkermann, a nastæpnie udoskonalali go m.in. Paw³ow, Ramm i inni [1, 2,
8–12].
Oprócz ogólnych bilansów cieplnych, opartych na bilansach materia³owych, istniej¹ metody obliczania skróconych bilansów cieplnych, pozwalaj¹cych na przybli¿on¹
ocenê cieplnej pracy wielkich pieców. Cech¹ charakterystyczn¹ tych bilansów jest ograniczona iloœæ koniecznych
pomiarów. Przyk³adem takiego bilansu jest skrócony bilans cieplny wed³ug metody W.A.Chromowa [1, 2, 7–10].
Podstawowym parametrem, na którym oparto obliczenia
bilansu jest sk³ad chemiczny gazu gardzielowego. Wed³ug
tej metody obliczenia odnosz¹ siê do 1 kg wêgla w gazie
gardzielowym.
Innym typem bilansu cieplnego jest bilans strefowy, wykorzystuj¹cy relacjê, ¿e ró¿nica temperatur pomiêdzy
strumieniem gazów i wsadem jest zmienna wzd³u¿ wysokoœci wielkiego pieca, a minimum tej ró¿nicy znajduje siê
w strefie temperatur 900÷950oC. Dok³adne obliczenie bilansu strefowego zale¿y od znajomoœci ciepe³ w³aœciwych
sk³adników wsadu (zmieniaj¹cych siê wraz z temperatur¹), rozk³adu temperatur, przebiegu zachodz¹cych
reakcji i ich efektów cieplnych. Trudne jest równie¿ okreœlenie strat cieplnych w poszczególnych strefach. Badania
prowadzone za pomoc¹ sond pionowych w szybie wielkich
pieców potwierdzaj¹ zbli¿anie siê temperatur wsadu i gazów w zakresie temperatur ok. 900÷950oC. Na tej podstawie opracowano schemat wymiany cieplnej. W strefie tej,
nazwanej „stref¹ rezerwy cieplnej”, zachodz¹ reakcje redukcji poœredniej magnetytu do wistytu i wistytu do metalu
w warunkach zbli¿onych do stanu równowagi. Wielki piec
zosta³ podzielony wzd³u¿ wysokoœci na trzy strefy: górn¹
strefê wymiany cieplnej (zwan¹ równie¿ stref¹ przygotowawcz¹), strefê rezerwy cieplnej, która w znacznej czêœci
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pokrywa siê ze stref¹ rezerwy chemicznej i doln¹ strefê
wymiany cieplnej (zwan¹ równie¿ stref¹ wytwarzaj¹c¹)
[1–6].
Komputerowy program nazwany „BILANS” do obliczania bilansu cieplno-materia³owego wykonano, wykorzystuj¹c metodê A.N. Ramma.

3. ALGORYTM DO OBLICZANIA BILANSU
CIEPLNO-MATERIA£OWEGO WIELKIEGO
PIECA Z WYKORZYSTANIEM METODY
A.N.RAMMA
Przy tej metodzie zestawiania bilansu przychód ciep³a
sk³ada siê z nastêpuj¹cych pozycji:
1. Ciep³o utleniania wêgla koksu na CO i CO2. Pozycja ta
obejmuje zarówno spalanie wêgla koksu przed dyszami
w garze, jak i utlenianie go na CO w reakcji redukcji
bezpoœredniej, nie obejmuje natomiast ciep³a utleniania CO na CO2 przy redukcji poœredniej. Wg Ramma
efekt cieplny utleniania 1 kg C koksu na CO nale¿y
przyjmowaæ, przy za³o¿eniu, ¿e wêgiel jest w po³owie
krystaliczny i w po³owie bezpostaciowy, w wysokoœci
9,797 MJ. Ciep³o spalania CO na CO2 wynosi 23,614 MJ,
st¹d ciep³o utleniania C na CO2 wynosi 33,411 MJ.
2. Ciep³o wnoszone przez nagrzany dmuch. Oblicza siê
je z iloœci dmuchu, ciep³a w³aœciwego i temperatury
dmuchu, uwzglêdniaj¹c wilgoæ zawart¹ w dmuchu.
3. Ciep³o wydzielone przy tworzeniu ¿u¿la ze ska³y
p³onnej rud i popio³u koksu oraz z topników. Ciep³o
tworzenia ¿u¿la oblicza siê z empirycznego wzoru:
q = 2,7CaO·4,19·103

J/kg

4. Ciep³o wnoszone przez wsad – nieznaczne, czêsto siê
je pomija.
5. Ciep³o spalania paliw zastêpczych.
6. Ciep³o utleniania H2 na H2O w reakcji redukcji poœredniej.
Na rozchód ciep³a sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce pozycje:
1. Ciep³o dysocjacji tlenków redukowanych w wielkim piecu. Oblicza siê je z iloœci (na 1 kg surówki),
sk³adu chemicznego i mineralogicznego. Znajomoœæ
sk³adu mineralogicznego jest niezbêdna, gdy¿ ciep³o
dysocjacji tlenków, krzemianów, ferrytów itd. jest ró¿ne.
2. Przejœcie siarki do ¿u¿la i rozk³ad zwi¹zków siarczanowych i siarczkowych.
3. Rozk³ad wêglanów. Na 1 kg CO2 przy rozk³adzie CaCO3 zu¿ywa siê 4,044 MJ, przy rozk³adzie MgCO3 –
2,483 MJ i przy rozk³adzie FeCO3 – 1,993 MJ
4. Rozk³ad wodzianów.
5. Odparowanie wilgoci wsadu i przegrzanie pary do
temperatury gazów gardzielowych – oblicza siê z iloœci wilgoci i ciep³a parowania wynosz¹cego 2,453 MJ/kg
wody.
6. Dysocjacja pary wodnej dmuchu – oblicza siê j¹
przyjmuj¹c 10,801 MJ/m3 H2O
7. Ciep³o unoszone w ciek³ej surówce – oblicza siê je
z empirycznych wzorów
– dla surówki przeróbczej
q = (35 + 0,18t)4,19·103 J/kg
– dla surówki odlewniczej
q = (5 + 0,215t)4,19·103 J/kg
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gdzie t – temperatura surówki w oC
8. Ciep³o unoszone przez ciek³y ¿u¿el. Oblicza siê je ze
wzorów:
– przy t = 1300÷1450oC
q = [347,5 + 0,5(t – 1300)]4,187·103 J/kg ¿u¿la
– przy t = 1450oC
q = [422,5 + 0,4(t – 1450)]4,187·103 J/kg ¿u¿la
gdzie t – temperatura ¿u¿la
9. Ciep³o unoszone przez py³ i gaz. Oblicza siê je z iloœci
gazu, ciep³a w³aœciwego i temperatury gazu, przy
czym ciep³o w³aœciwe py³u przyjmuje siê równe 838
J/kg.
10. Ciep³o unoszone w wodzie och³adzaj¹cej. Oblicza
siê je z iloœci i temperatury nagrzania wody.
11. Straty ciep³a do atmosfery i przez fundament zwykle nie s¹ obliczane, lecz ustala siê je z ró¿nicy przychodów i rozchodów. Wynosi ona 6÷9% ogólnej sumy
bilansowej przy wytopie surówki przeróbczej.
Do obliczania strat cieplnych mo¿e pos³u¿yæ wzór:
q = 4,65

273 + t 4p 273 + t 4
+ 2, 2( t p - t )4 t p - t × 4187
,
×103
100
100
J/m2g
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C0 – ca³a iloœæ wêgla koksu (kg/t surówki), zmniejszona o iloœæ wêgla, który przeszed³ do surówki i py³u wielkopiecowego.
Po wstawieniu wartoœci liczbowych wzór ten przybierze
postaæ
C ö
æ
Qc = ç 0, 293 + 0,707 p ÷ ×100%
è
C0 ø

4. OPRACOWANIE PROGRAMU „BILANS”
DO OBLICZANIA BILANSU CIEPLNOMATERIA£OWEGO WIELKIEGO PIECA
Ca³oœæ obliczeñ przeprowadzono za pomoc¹ komputera
z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, definiuj¹c uprzednio wszystkie niezbêdne formu³y matematyczne. Aby nadaæ programowi cech komercyjnej aplikacji
wykorzystano wizualne œrodowisko programistyczne –
Borland Delphi 5.0.
Program o nazwie BILANS sk³ada siê z szeœciu okien:
Dane I, Dane II, Dane III, Wyniki I, Wyniki II oraz Informacje, gdzie wpisywane s¹ niezbêdne dane potrzebne do
prawid³owego dzia³ania programu.
Przyk³adowe okna przedstawiono na rys. 1–3).

Straty cieplne wielkiego pieca mo¿na te¿ obliczyæ ze
wzoru Ramma
q=

Z0
× 419
, ×103
I

J/kg

gdzie:
I = K/Vu¿ – intensywnoœæ pracy pieca, czyli iloœæ
koksu spalona w ci¹gu doby i przeliczona na
1 m3 objêtoœci u¿ytecznej pieca,
Z0 – straty cieplne przy intensywnoœci pracy I = 1.
Wynosz¹ one przy wytopie surówki przeróbczej 1,047÷1,256 MJ/kg
Bilans cieplny wg Ramma zwraca uwagê na Ÿród³a i mo¿liwoœci zmniejszenia zu¿ycia ciep³a w procesie wielkopiecowym oraz dokonania przesuniêæ poszczególnych pozycji
w celu zmniejszenia zu¿ycia koksu. Bilans cieplny pozwala równie¿ na obliczenie wskaŸników wykorzystania ciep³a w badanych wielkich piecach, pos³uguj¹c siê wspó³czynnikiem wykorzystania ciep³a i wspó³czynnikiem wykorzystania energii chemicznej wêgla. Wspó³czynnik wykorzystania ciep³a Qt oblicza siê ze wzoru:
Qt =

Qo'
×100%
Q

gdzie:
Q0' – u¿yteczny rozchód ciep³a, MJ/kg surówki
Q – suma ciep³a w bilansie cieplnym, MJ/kg
surówki
Wzór na wspó³czynnik wykorzystania energii cieplnej
wêgla koksu Qc ma postaæ:
Qc =

wc C 0 + 5640C p
×100%
( wc + 5640)C 0

gdzie:
wc – ciep³o utleniania C na CO, kcal/kg C
(wc = 2340·4,187·103 J/kg)
Cp – iloœæ wêgla, który utleni³ siê na CO2,
12
æ
ö
kg/t surówki ç C p =
× CO2÷
è
ø
22, 4

Rys. 1. Okno Bilans
Fig. 1. Window

Po wpisaniu wszystkich niezbêdnych danych w okna
Dane I, Dane II i Dane III przechodzimy do okna Wyniki I
wciskamy przycisk Oblicz.
Program automatycznie oblicza wartoœci zu¿ycia koksu,
iloœci i sk³adu ¿u¿la, bilans ¿elaza, faktyczne parametry
technologiczne a tak¿e ca³kowite koszty wsadu, pokazane
w oknie Wyniki I. Równoczeœnie w oknie Wyniki II zostaj¹ wyœwietlone wartoœci zu¿ycia tworzyw w przeliczeniu na stan suchy, zestawienie zu¿ycia koksów w rozbiciu
na gatunki oraz iloœæ sk³adników ze wsadu.

5. PODSUMOWANIE
Program ten zosta³ przetestowany praktycznie na bazach danych czterech polskich wielkich pieców produkuj¹cych surówkê przeróbcz¹, hematytow¹ surówkê odlewnicz¹, surówkê specjaln¹ oraz ¿elazomangan wielkopiecowy.
Stwierdzono, ¿e program jest uniwersalny, gdy¿ wyniki
obliczeñ korelowa³y w sposób zadowalaj¹cy z rzeczywistymi parametrami i wskaŸnikami procesu wielkopiecowego,
bez wzglêdu na gatunek produkowanej surówki jak równie¿ pojemnoœæ wielkiego pieca. Wystêpuj¹ce ró¿nice pomiêdzy obliczonymi wartoœciami a wartoœciami rzeczywistymi wynosi³y maksymalnie oko³o 6%.
Wystêpuj¹ce rozbie¿noœci pomiêdzy obliczonymi wartoœciami a wartoœciami „ruchowymi” mog¹ wynikaæ z szeregu czynników. Do takich czynników mog¹ nale¿eæ m.in.
brak pomiarów temperatury surówki i ¿u¿la, brak aparatury pomiarowej mierz¹cej zewnêtrzne straty ciep³a, szacowanie iloœci powstaj¹cego ¿u¿la i py³u wielkopiecowego
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Rys. 1. Okno Dane I
Fig. 1. Window

Rys. 2. Okno Dane III
Fig. 2. Window
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Rys. 3. Okno Wyniki I
Fig. 3. Window

„na oko”, brak dok³adnoœci w wa¿eniu tworzyw metalurgicznych podawanych do wielkiego pieca. Wymienione tutaj braki mo¿na w pewnym stopniu korygowaæ przy pomocy empirycznych wspó³czynników, które odzwierciedlaj¹
œrednie zale¿noœci wydmuchu py³u, strat ciep³a, stopni redukcji itd. dla konkretnych gatunków surówek. Z przeprowadzonych w programie wyliczeñ wynika, ¿e wspó³czynniki te dostatecznie odzwierciedlaj¹ charakter procesów zachodz¹cych w wielkim piecu. Nale¿y jednak d¹¿yæ do eliminowania tych wspó³czynników na rzecz mierzalnych
wartoœci, które s¹ specyficzne i inne dla ka¿dego wielkiego
pieca nawet tej samej pojemnoœci. Im wiêcej bêdzie faktycznych wartoœci uzyskanych dla konkretnej jednostki
tym wierniej program bêdzie przedstawia³ wartoœci wskaŸników i parametrów procesu wielkopiecowego.
Ogromn¹ zalet¹ tego programu jest prostota jego
obs³ugi. W warunkach przemys³owych dane niezbêdne dla
dzia³ania programu mo¿e wpisywaæ np. nagrzewnicowy
lub mistrz prowadz¹cy wielki piec, gdy¿ jest on wzorowany na podstawowych danych wpisywanych w ksi¹¿kach
raportowych mistrza wielkiego pieca. W praktyce wielkopiecowej, w warunkach ruchowych, ze wzglêdu na bardzo
skomplikowane i czasoch³onne obliczenia, przewa¿nie nie
bierze siê pod uwagê, przy zestawianiu i korekcie namiaru
wielkopiecowego wszystkich czynników wp³ywaj¹cych na
jednostkowe zu¿ycie koksu. Obliczenia dotycz¹ce zu¿ycia
koksu czy kosztów wsadu s¹ przyjmowane w przybli¿eniu.
Program ten przy ka¿dej korekcie namiaru wielkopiecowego, zmianie gatunku rudy, gatunku surówki i koksu, automatycznie wskazuje obs³udze wielkiego pieca mo¿liwe
skutki tego dzia³ania, jeszcze przed podjêciem ostatecznej
decyzji o jej zmianie. Program ten umo¿liwia równie¿ ana-

lizowanie wp³ywu zmiany jednego lub wielu parametrów
procesu wielkopiecowego (np. temperatury dmuchu, ciœnienia gazów gardzielowych, zawartoœci Si w surówce itd.)
na zu¿ycie koksu, wydajnoœæ produkcyjn¹ itd. Niezwykle
cennym uzupe³nieniem tego programu jest równie¿ to, ¿e
dziêki wbudowanemu w ten program algorytmu do obliczania jednostkowych kosztów wsadu, opisane wczeœniej
zmiany pewnych parametrów procesu automatycznie
wskazuj¹ na finansowe konsekwencje takiego dzia³ania.
Umo¿liwia wiêc on nie tylko zestawianie namiaru wielkopiecowego najlepszego pod wzglêdem metalurgicznym ale
jednoczeœnie najbardziej op³acalnego od strony kosztów
produkcji surówki. Bior¹c pod uwagê dotychczasowe, czasoch³onne, uproszczone metody obliczeñ namiarów wielkopiecowych, których wyniki obliczeñ s¹ znacznie mniej
dok³adne (ze wzglêdu na pomijanie istotnych elementów
oddzia³ywuj¹cych na wskaŸniki procesu wielkopiecowego), opracowany program mo¿e byæ przedmiotem zainteresowania technologów wydzia³ów wielkopiecowych, jako
pomocne narzêdzie oceny, umo¿liwiaj¹ce optymalizacjê
procesu wielkopiecowego
Program BILANS nie jest programem wyczerpuj¹cym
wszelkie aspekty bilansu cieplno-materia³owego procesu
wielkopiecowego. Przewidziano mo¿liwoœæ jego wzbogacenia o nowe bloki tematyczne, dziêki którym jeszcze precyzyjniej bêdzie mo¿na obliczaæ parametry i wskaŸniki
procesu wielkopiecowego, wykorzystuj¹c najnowsze trendy i wyniki badañ zarówno polskiego jak i zagranicznego
wielkopiecownictwa. Istotnym elementem doskonalenia
programu jest polepszanie metod pomiaru poszczególnych
parametrów procesu.

34

Marian Niesler

Prace IM¯ 4 (2009)

LITERATURA
1. Benesch R., Janowski J., Mazanek E: Proces wielkopiecowy.
Wydawnictwo „Œl¹sk”, Katowice 1972.
2. Benesch R., Janowski J., Mamro K.: Metalurgia ¿elaza. Podstawy fizykochemiczne procesów. Wydawnictwo „Œl¹sk” Katowice 1979.
3. Mazanek T., Mamro K.: Metalurgia ¿elaza. Wydawnictwo
„Œl¹sk” Katowice 1968.
4. Mazanek E., Sabela W.: Procesy spalania i wymiany ciep³a w
wielkim piecu. Wydawnictwo „Œl¹sk”, Katowice 1970.
5. Mazanek E., Król L.: Technologia i Praktyka Wielkopiecowa
Wydawnictwo „Œl¹sk” Katowice 1969
6. Mazanek E.: Metalurgia surówki. WSiP 1976
7. Król L.: Redukcja bezpoœrednia rud ¿elaza. Wydawnictwo
„Œl¹sk” 1983
8. Bardin I.P.: Domiennoje proizwodstwo. Poradnik, tom 1, Moskwa 1963
9. Gotlib A.D.: Dommiennyj process. Wydanie drugie, poprawione i uzupe³nione. Wydawnictwo Metalurgia 1966.

10. Po³tawiec W.W.: Domiennoje proizwodstwo. Wydanie drugie,
poprawione i uzupe³nione. Moskwa Metalurgia 1981.
11. Woskobojnikow W.G., Kuchtin T.I.: Metodyka obliczania równowa¿nika zamiany koksu gazem ziemnym. Stal, nr 6, 1999.
12. Micha³owski M., Wessely R., Gemza J.: Obliczenia aerodynamiczne pieców przemys³owych. Wydawnictwo „Œl¹sk”, SITPH
Katowice 1978.
13. Staronka A.: Chemia fizyczna dla metalurgów. Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
14. Senkara T.: Obliczenia cieplne pieców grzewczych w hutnictwie. Wydawnictwo „Œl¹sk” Katowice 1981.
15. Ranjeviæ K.: Tablice cieplne z wykresami. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 1966.

Recenzent: Prof. dr hab. Józef Paduch

