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Abstract. In the present paper is considered the risk assessment for 
liquid steel breakouts from metallurgical ladle. The damages with differ-
ent form are investigated. Mathematical models for geometric dimen-
sions of damages and temperature field on metallurgical ladle are cre-
ated. The temperature field is measured by infrared thermo camera.1. 

Увод
Металургичните кофи са съществена част от оборуд-

ването в стоманодобивните производства. Те са изградени 
от стоманен корпус и огнеупорна изолация от вътрешната 
страна на кофата [8]. Течният метал, който се транспорти-
ра с кофите, е с температура около 16000C. В процес на 
експлоатация, под действие на течния метал, огнеупорната 
изолация на кофата се износва като цяло. В много случаи 
се образуват и локални дефекти, през които е възможно 
течният метал да направи пробив и да изтече в производ-
ственото помещение. 

В резултат на изтичането настъпват повреди в окол-
ните съоръжения, което е свързано със значителни разходи 
за ремонт и загуби за производството поради забавянето 
му. Наред с възникването на проблеми от технологичен и 
икономически характер има и много голям потенциален 
риск от нараняване и смърт на персонала. 

За оценка на състоянието на огнеупорната изолация 
при всеки работен цикъл на кофата се използват различ-
ни подходи, като се започне с традиционната и много су-
бективната визуална оценка от експерти и се стигне до 
съвременни системи за инфрачервена термография [5] и 
системи за лазерно сканиране на вътрешността на мета-
лургична кофа [2]. 

В [5] е разработена станция, състояща се от 4-5 тер-
мографските камери, които измерват автоматично темпе-
ратурното поле на външната повърхност на металургичните 
кофи и на дъното є в процес на транспортиране на метала. 

В [2] e oписана система за лазерно сканиране на 
вътрешността на металургична кофа. Прецизното лазерно 
сканиране дава възможност за откриване на пукнатини и 
празнини в огнеупорната изолация. В допълнение към изме-
рителната сонда са монтирани температурни сензори, с кои-
то се извършва измерване на температурата на огнеупорната 

изолация от вътрешната страна на кофата. Разпределението 
на температурата на повърхността на огнеупорната изолация 
е допълнителна информация за наличие на горещи точки. 

Описаните в [2,5] системи за диагностика на огне-
упорната изолация, от една страна, са с висока прециз-
ност, но от друга, имат висока цена. 

Разработването и прилагането на системи за инспек-
тиране на състоянието на огнеупорната изолация и оценка 
на степента на износване може да доведе до намаляване 
на риска от изтичане на течен метал и всички съпътстващи 
го негативни последствия.

Работата е посветена на разработване на метод за 
оценка на риска от изтичане на течен метал в резултат на 
пробив в огнеупорната изолация и стоманената обвивка на 
металургична кофа и въз основа на оценката – вземане на 
решение за ремонтни дейности. 

2. Износване на топлинната изолация 
на стоманоразливна металургична кофа

2.1. Конструкция и технологичен цикъл  
на металургичната кофа

В статията се разглежда 120-тонна стоманоразливна 
кофа. Стената на кофата е изградена от два топлоизола-
ционни слоя и външен стоманен кожух. Работният слой е 
огнеупорна изолация от високоалуминатна маса с дебели-
на 0.215 m. Топлоизолационният слой е от шамот и е с 
размер 0.065 m. Стоманеният кожух е с дебелина 0.02 m. 

Металургичната кофа работи в периодичен режим и 
в рамките на един цикъл се включват следните операции и 
процеси [7]: сушене (само непосредствено след ремонт), 
подгряване, транспорт от стенда за подгряване до стен-
да за разливане, напълване на кофата с течен метал от 
електродъговата стоманодобивна пещ (ЕДСП), транспорт до 
кофъчно-пещната инсталация (КПИ), извънпещна обработ-
ка на стоманата, транспортиране до машината за непре-
къснато разливане на стомана (МНРС), изливане в МНРС, 
престой и текуща поддръжка. Следващият цикъл започва с 
подгряване на кофата. Продължителността на един цикъл е 
3.73 часа, а продължителността на работа с метал, което 
е определящо за състоянието на огнеупорната изолация в 
рамките на един цикъл, е 2.13 часа. 
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Огнеупорната изолация на кофата в резултат на взаи-
модействието с течния метал е подложена на общо износ-
ване със скорост 1.5 mm/h [6] и на локално износване в 
резултат на проникване на шлака и метал в огнеупорната 
изолация. И двата вида износване дават отражение върху 
повърхностната температура на стоманения кожух на кофа-
та, която може да бъде измерена с термографска камера.

При изследване на температурното състояние на то-
плинната изолация през различни периоди от междуремонт-
ния пробег на кофата се установява, че една кампания на 
металургична кофа е 48-50 технологични цикъла, при което 
в края на кампанията износването на изолацията е прибли-
зително 150 mm, а остатъчната дебелина е 130 mm.

За оценка на степента на износване е разработен 
подход, при който се търсят параметрите на установените 
колебания на повърхностната температура на кофата при 
следните допускания:

• Граничните условия са нестационарни, периодич-
ни и съответстват на типичен стомано-разливен 
агрегат.

• Разглеждат се случаи за три степени на износване 
на стената – съответно за началото, средата и 
края на междуремонтния пробег. 

По време на работа кофата е запълнена с метал в 
продължение на два часа, като през половината от време-
то престоява на инсталацията за извънпещно обработва-
не (ИО), а другата половина – на машината за непрекъс-
нато разливане на стоманата (МНРС). Точна информация 
за температурата на метала може да бъде получена при 
нейното измерване преди изливане от добивния агрегат, 
непосредствено след качването є на стенда за ИО, след 
хомогенизирането на метала преди разливане на МНРС или 
в началото на разливането на базата на температурата в 
междинната кофа. 

За провеждане на изследването при отчитане на 
условията, при които протичат процесите, са използвани 
резултатите от работата на разработения за целите на по-
добни изследвания тридименсионен математичен модел на 
огнеупорната изолация. 

Температурното разпределение по дебелина на изола-
цията се описва с помощта на закона на Фурие в цилинд-
рични координати z-r-φ:

където λ е коефициент на топлопроводност, W/mK; T – тем-
пература на стената, °С; r – радиус, m; c е специфичен 
топлинен капацитет, kJ/kgK; ρ е плътност, kg/m3,; z, r и φ 
са координати, τ е времето, s.

Съгласно направените по-горе приемания и разглеж-
дания граничните условия могат да бъдат представени, как-
то следва:

1. За вътрешната повърхност

(2) T(z,ϕ)|r=r1=Tst,

където Tst e температура на течната стомана, °С; r1 – радиус 
на вътрешната повърхност на стената, m.

2. За външната повърхност
(3) λ(T)gradT(z,ϕ)|r=r2=αΣ(Tw-Ta);

(4) αΣ=αc+αr,

където r2 е радиус на външната повърхност на стената, m; 
Tа – температура на околната среда, °С; TW – температу-
ра на външната повърхност на кофата, °С; αΣ – сумарен 
коефициент на топлоотдаване, W/m2K; αc – конвективна 
компонента на коефициента на топлоотдаване, W/m2K; αr 
– лъчиста компонента на коефициента на топлоотдаване, 
приведена към конвекция, W/m2K, αr =qr/(Tw-Ta), qr – резул-
тантен поток от повърхността към околната среда, W/m2 .

2.2. Симулационни изследвания, свързани  
с повърхностната температура

Проведени са симулационни изследвания за различни 
форми на дефекта в огнеупорната изолация например под 
формата на цилиндър или пресечен конус с основи кръг или 
елипса (фиг. 1) и са изведени зависимости между повърх-
ностната температура на стената на кофата и параметрите 
на дефекта [3,4,9,13]. Решенията са по метода на крайните 
елементи (Finite Element Method FEM) за голям брой комби-
нации от геометрични размери на повредата (z1-z4).

Фиг. 1. Форми на дефектите

Повредите в изолацията в резултат на навлизане на 
разтопен метал в тях се отразяват като точки с по-висока 
температура (горещи точки) върху външната повърхност на 
стоманения корпус. 

На фиг. 2 са показани симулационни резултати за 
максималната повърхностна температура в областта на 
горещото петно за различни стойности на остатъчната де-
белина в областта на дефекта z1=0.20 m, 0.15 m и 0.10 
m и за фоновата температура. Резултатите са за три по-
следователни цикъла на работа на металургичната кофа 
за цилиндричен дефект с напречно сечение z2=0.20 m и 
дебелина на изолацията z3=0.25 m. 

Фиг. 2. Максимална температура в гореща точка и фонова 
температура

изолацията е приблизително 150 mm, а остатъчната 
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      За оценка на степента на износване е разработен 
подход, при който се търсят параметрите на установените 
колебания на повърхностната температура на кофата при 
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● Граничните условия са нестационарни, периодични 
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      По време на работа кофата е запълнена с метал в 
продължение на два часа, като през половината от 
времето престоява на инсталацията за извънпещно 
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цилиндрични координати z-r-ϕ:
(1)    









∂
∂

∂
∂

+







∂
∂

∂
∂

+







∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

z
T

z
T

rr
Tr

rr
Tc λ

ϕ
λ

ϕ
λ

τ
ρ 2

11. ,

където λ е коефициент на топлопроводност, W/mK; T –
температура на стената, ОС; r – радиус, m; c е специфичен 
топлинен капацитет, kJ/kgK; ρ е плътност, kg/m3,; z,r и ϕ
са координати, τ е времето, s.
      Съгласно направените по-горе приемания и 
разглеждания граничните условия могат да бъдат 
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коефициент на топлоотдаване, W/m2K; αс – конвективна 
компонента на коефициента на топлоотдаване, W/m2K; αr
– лъчиста компонента на коефициента на топлоотдаване, 
приведена към конвекция, W/m2K, αr =qr/(Tw-Ta), qr –
резултантен поток от повърхността към околната среда,
W/m2 .
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Фиг. 2. Максимална температура в гореща
точка и фонова температура

2.3. Термографски измервания Подзаглавие ІІ 
степен

      За оценка на състоянието на огнеупорната изолация 
на разглеждания клас металургични кофи се използва 
методът на пасивната инфрачервена термография [11].
Това е възможно, понеже вследствие на високата 
температура на стоманата в кофата повърхностната 
температура е значително по-висока от тази на околната 
среда (фиг. 2). Върху точното измерване на 
температурата с термографска камера за разглеждания 
случай с най-голямо влияние са коефициентът на 
излъчване на материала, наличието на слънчева 
радиация, скоростта на въздуха и разстоянието до обекта.
Отчитайки реалните условия на производствения процес 
и резултатите, представени на фиг. 2, могат да бъдат 
направени изводи, че най-подходящ период за 
инфрачервени термографски измервания на 
повърхностното температурно поле на кофата е от 
момента на транспортиране на кофата към стенда за 
непрекъснато разливане на стомана до края на процеса на 
разливане, включително и в периода на последващото 
охлаждане, когато повърхността може да бъде заснета 
напълно.
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базата на температурата в междинната кофа. 
      За провеждане на изследването при отчитане на 
условията, при които протичат процесите, са използвани 
резултатите от работата на разработения за целите на 
подобни изследвания тридименсионен математичен модел 
на огнеупорната изолация. 
      Температурното разпределение по дебелина на 
изолацията се описва с помощта на закона на Фурие в 
цилиндрични координати z-r-ϕ:
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където λ е коефициент на топлопроводност, W/mK; T –
температура на стената, ОС; r – радиус, m; c е специфичен 
топлинен капацитет, kJ/kgK; ρ е плътност, kg/m3,; z,r и ϕ
са координати, τ е времето, s.
      Съгласно направените по-горе приемания и 
разглеждания граничните условия могат да бъдат 
представени, както следва:

1. За вътрешната повърхност
    (2)

strr
TzT =

= 1
),( ϕ ,                                                                

където Tst e температура на течната стомана, ОС; r1 –

радиус на вътрешната повърхност на стената, m.
2. За външната повърхност

        (3)   ( ) ( )awrr
TTzgradTT −= Σ=

αϕλ
2

),( ;                                  

        (4)    
rc ααα +=Σ
,                                                  

където r2 е радиус на външната повърхност на стената, m; 
Tа – температура на околната среда, ОС; TW – температура 
на външната повърхност на кофата, ОС; αΣ – сумарен 
коефициент на топлоотдаване, W/m2K; αс – конвективна 
компонента на коефициента на топлоотдаване, W/m2K; αr
– лъчиста компонента на коефициента на топлоотдаване, 
приведена към конвекция, W/m2K, αr =qr/(Tw-Ta), qr –
резултантен поток от повърхността към околната среда,
W/m2 .

2.2. Симулационни изследвания, свързани 
с повърхностната температура Подзаглавие ІІ степен

Проведени са симулационни изследвания за различни 
форми на дефекта в огнеупорната изолация например 
под формата на цилиндър или пресечен конус с основи 
кръг или елипса (фиг. 1) и са изведени зависимости 
между повърхностната температура на стената на кофата 
и параметрите на дефекта [3,4,9,13]. Решенията са по 
метода на крайните елементи (Finite Element Method
FEM) за голям брой комбинации от геометрични размери 
на повредата ( 41 zz − ).
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Фиг. 1. Форми на дефектите

Повредите в изолацията в резултат на навлизане на 
разтопен метал в тях се отразяват като точки с по-висока 
температура (горещи точки) върху външната повърхност 
на стоманения корпус. 
      На фиг. 2 са показани симулационни резултати за 
максималната повърхностна температура в областта на 
горещото петно за различни стойности на остатъчната 
дебелина в областта на дефекта z1=0.20 m, 0.15 m и 0.10
m и за фоновата температура. Резултатите са за три 
последователни цикъла на работа на металургичната кофа
за цилиндричен дефект с напречно сечение z2=0.20 m и 
дебелина на изолацията z3=0.25 m.
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Фиг. 2. Максимална температура в гореща
точка и фонова температура

2.3. Термографски измервания Подзаглавие ІІ 
степен

      За оценка на състоянието на огнеупорната изолация 
на разглеждания клас металургични кофи се използва 
методът на пасивната инфрачервена термография [11].
Това е възможно, понеже вследствие на високата 
температура на стоманата в кофата повърхностната 
температура е значително по-висока от тази на околната 
среда (фиг. 2). Върху точното измерване на 
температурата с термографска камера за разглеждания 
случай с най-голямо влияние са коефициентът на 
излъчване на материала, наличието на слънчева 
радиация, скоростта на въздуха и разстоянието до обекта.
Отчитайки реалните условия на производствения процес 
и резултатите, представени на фиг. 2, могат да бъдат 
направени изводи, че най-подходящ период за 
инфрачервени термографски измервания на 
повърхностното температурно поле на кофата е от 
момента на транспортиране на кофата към стенда за 
непрекъснато разливане на стомана до края на процеса на 
разливане, включително и в периода на последващото 
охлаждане, когато повърхността може да бъде заснета 
напълно.

изолацията е приблизително 150 mm, а остатъчната 
дебелина е 130 mm.
      За оценка на степента на износване е разработен 
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където λ е коефициент на топлопроводност, W/mK; T –
температура на стената, ОС; r – радиус, m; c е специфичен 
топлинен капацитет, kJ/kgK; ρ е плътност, kg/m3,; z,r и ϕ
са координати, τ е времето, s.
      Съгласно направените по-горе приемания и 
разглеждания граничните условия могат да бъдат 
представени, както следва:
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където Tst e температура на течната стомана, ОС; r1 –

радиус на вътрешната повърхност на стената, m.
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където r2 е радиус на външната повърхност на стената, m; 
Tа – температура на околната среда, ОС; TW – температура 
на външната повърхност на кофата, ОС; αΣ – сумарен 
коефициент на топлоотдаване, W/m2K; αс – конвективна 
компонента на коефициента на топлоотдаване, W/m2K; αr
– лъчиста компонента на коефициента на топлоотдаване, 
приведена към конвекция, W/m2K, αr =qr/(Tw-Ta), qr –
резултантен поток от повърхността към околната среда,
W/m2 .

2.2. Симулационни изследвания, свързани 
с повърхностната температура Подзаглавие ІІ степен

Проведени са симулационни изследвания за различни 
форми на дефекта в огнеупорната изолация например 
под формата на цилиндър или пресечен конус с основи 
кръг или елипса (фиг. 1) и са изведени зависимости 
между повърхностната температура на стената на кофата 
и параметрите на дефекта [3,4,9,13]. Решенията са по 
метода на крайните елементи (Finite Element Method
FEM) за голям брой комбинации от геометрични размери 
на повредата ( 41 zz − ).
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разтопен метал в тях се отразяват като точки с по-висока 
температура (горещи точки) върху външната повърхност 
на стоманения корпус. 
      На фиг. 2 са показани симулационни резултати за 
максималната повърхностна температура в областта на 
горещото петно за различни стойности на остатъчната 
дебелина в областта на дефекта z1=0.20 m, 0.15 m и 0.10
m и за фоновата температура. Резултатите са за три 
последователни цикъла на работа на металургичната кофа
за цилиндричен дефект с напречно сечение z2=0.20 m и 
дебелина на изолацията z3=0.25 m.
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2.3. Термографски измервания Подзаглавие ІІ 
степен

      За оценка на състоянието на огнеупорната изолация 
на разглеждания клас металургични кофи се използва 
методът на пасивната инфрачервена термография [11].
Това е възможно, понеже вследствие на високата 
температура на стоманата в кофата повърхностната 
температура е значително по-висока от тази на околната 
среда (фиг. 2). Върху точното измерване на 
температурата с термографска камера за разглеждания 
случай с най-голямо влияние са коефициентът на 
излъчване на материала, наличието на слънчева 
радиация, скоростта на въздуха и разстоянието до обекта.
Отчитайки реалните условия на производствения процес 
и резултатите, представени на фиг. 2, могат да бъдат 
направени изводи, че най-подходящ период за 
инфрачервени термографски измервания на 
повърхностното температурно поле на кофата е от 
момента на транспортиране на кофата към стенда за 
непрекъснато разливане на стомана до края на процеса на 
разливане, включително и в периода на последващото 
охлаждане, когато повърхността може да бъде заснета 
напълно.
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2.3. Термографски измервания

За оценка на състоянието на огнеупорната изолация 
на разглеждания клас металургични кофи се използва ме-
тодът на пасивната инфрачервена термография [11]. Това е 
възможно, понеже вследствие на високата температура на 
стоманата в кофата повърхностната температура е значи-
телно по-висока от тази на околната среда (фиг. 2). Върху 
точното измерване на температурата с термографска каме-
ра за разглеждания случай с най-голямо влияние са коефи-
циентът на излъчване на материала, наличието на слънчева 
радиация, скоростта на въздуха и разстоянието до обекта.

Отчитайки реалните условия на производствения про-
цес и резултатите, представени на фиг. 2, могат да бъдат 
направени изводи, че най-подходящ период за инфрачер-
вени термографски измервания на повърхностното темпе-
ратурно поле на кофата е от момента на транспортиране на 
кофата към стенда за непрекъснато разливане на стомана 
до края на процеса на разливане, включително и в периода 
на последващото охлаждане, когато повърхността може да 
бъде заснета напълно.

3. Оценка на риска от пробив в стената  
на металургична кофа

Оценяването на риска е цялостен процес на иденти-
фикация, анализ и преценяване на риска [12]. Идентифи-
кацията на риска е насочена към откриване, разпознаване 
и описание на рисковете. Анализът на риска има за цел 
разбиране за същността на даден риск и за определяне 
на нивото на риск. Преценяването на риска е процес на 
сравняване на резултатите от анализа на риска с критери-
ите за риск, за да се определи дали рискът и/или неговата 
значимост са приемливи и допустими. 

При разглежданата металургична кофа основният 
риск е от авария вследствие пробив в огнеупорната изола-
ция и стоманения кожух и изтичане на метал в производ-
ственото помещение. Има информация за такава авария, 
при която цялото количество стомана (120 тона) е изтекло 
в производственото помещение, в резултат на което са 
нанесени големи щети на производственото оборудване, 
но не са възникнали проблеми с обслужващия персонал. 

Възможните причини за настъпване на такава ава-
рия са на първо място наличие на дефект в огнеупорната 
изолация и на второ, с много по-малка вероятност, за на-
стъпване на пробив вследствие на общото износване на 
изолацията. В резултат на изследване на авторите [10] е 
установено, че при наличие на съставни дефекти в огне-
упорната изолация определяща роля има дефектът с по-го-
ляма дълбочина, т.е. този, който е по-близо до стоманения 
корпус на кофата.

Съгласно [1,14] нивото на риска от настъпване на 
определено събитие ψ се определя по следния израз:

(5) R(ψ)=P(ψ)⋅П(ψ),

където P(ψ) е вероятността за настъпване на повредата, а 
П(ψ) е следствието (вредата) от повредата.

За оценка на нивото на риска от авария (пробив и из-
тичане на метал) при металургичната кофа е възприет подхо-
дът, който е обобщен за четири технологични обекта в [14].

Рискът за авария R съдържа детерминирана R1 и ве-
роятностна R2 съставящи

(6) R=R1+R2.

Следствието (вредата) П(ψ) от появата на рискова 
ситуация (6) за металургичната кофа се оценява въз осно-
ва на следните загуби:

а) Разходи за отстраняване на 120 тона застинал 
метал.

б) Разходи за ремонт на повреденото технологично 
оборудване.

в) Загуби от недоизползван ресурс на оборудването 
поради необходимост от преждевременни ремонти.

г) Обезщетения за пострадали от персонала.
За преценка на риска трябва да се постулира крите-

рий за риска. Основният показател за вероятна авария при 
металургичната кофа вследствие на наличие на дефект в 
огнеупорната изолация е стойноста на остатъчната дебели-
на в областта на дефекта z1 (фиг. 1). Като критерий за ри-
ска е избрана гранична стойност на остатъчната дебелина 
z1

lim. За z1
lim е приета стойността z1

lim=10 см. 
С направените означения детерминистичната състав-

ка на риска се изчислява по израза

Понеже състоянието на металургичната кофа се про-
меня при всеки цикъл, детерминистичната съставяща на 
риска за k-ия цикъл R1 (k) на работата на металургичната 
кофа се изчислява по израза

За целите на предсказващото поддържане е необхо-
димо прогнозиране на z1̂(k+i) и за риска се получава 

Съгласно [14] грешката на оценяването на остатъчна-
та дебелина ±Δz1 ще се включи в оценката на риска

Грешките на измерване внасят вероятностна компо-
нента в z1, която може да бъде представена чрез довери-
телен интервал на базата на средноквадратичното откло-
нение ±2σz.

При ниво на риска над 80% той става недопустим и 
трябва да се вземе решение за прекратяване на кампани-
ята и преминаване към ремонтни дейности. 
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идентификация, анализ и преценяване на риска [12].
Идентификацията на риска е насочена към откриване, 
разпознаване и описание на рисковете. Анализът на 
риска има за цел разбиране за същността на даден риск и 
за определяне на нивото на риск. Преценяването на риска 
е процес на сравняване на резултатите от анализа на 
риска с критериите за риск, за да се определи дали 
рискът и/или неговата значимост са приемливи и 
допустими. 

При разглежданата металургична кофа основният 
риск е от авария вследствие пробив в огнеупорната 
изолация и стоманения кожух и изтичане на метал в 
производственото помещение. Има информация за такава 
авария, при която цялото количество стомана (120 тона) е 
изтекло в производственото помещение, в резултат на 
което са нанесени големи щети на производственото 
оборудване, но не са възникнали проблеми с 
обслужващия персонал. 

Възможните причини за настъпване на такава авария 
са на първо място наличие на дефект в огнеупорната 
изолация и на второ, с много по-малка вероятност, за
настъпване на пробив вследствие на общото износване на 
изолацията. В резултат на изследване на авторите [10] е 
установено, че при наличие на съставни дефекти в 
огнеупорната изолация определяща роля има дефектът с 
по-голяма дълбочина, т.е. този, който е по-близо до 
стоманения корпус на кофата.

Съгласно [1,14] нивото на риска от настъпване на 
определено събитие ψ се определя по следния израз:
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където ( )ψP е вероятността за настъпване на повредата, 
а ( )ψП е следствието (вредата) от повредата.

За оценка на нивото на риска от авария (пробив и 
изтичане на метал) при металургичната кофа е възприет 
подходът, който е обобщен за четири технологични 
обекта в [14].
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оборудване.
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поради  необходимост от преждевременни ремонти.

г) Обезщетения за пострадали от персонала.
За преценка на риска трябва да се постулира критерий 
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рискът и/или неговата значимост са приемливи и 
допустими. 

При разглежданата металургична кофа основният 
риск е от авария вследствие пробив в огнеупорната 
изолация и стоманения кожух и изтичане на метал в 
производственото помещение. Има информация за такава 
авария, при която цялото количество стомана (120 тона) е 
изтекло в производственото помещение, в резултат на 
което са нанесени големи щети на производственото 
оборудване, но не са възникнали проблеми с 
обслужващия персонал. 

Възможните причини за настъпване на такава авария 
са на първо място наличие на дефект в огнеупорната 
изолация и на второ, с много по-малка вероятност, за
настъпване на пробив вследствие на общото износване на 
изолацията. В резултат на изследване на авторите [10] е 
установено, че при наличие на съставни дефекти в 
огнеупорната изолация определяща роля има дефектът с 
по-голяма дълбочина, т.е. този, който е по-близо до 
стоманения корпус на кофата.

Съгласно [1,14] нивото на риска от настъпване на 
определено събитие ψ се определя по следния израз:

(5) ( ) ( ) ( ) ,ПPR ψψψ ⋅=                                                   
където ( )ψP е вероятността за настъпване на повредата, 
а ( )ψП е следствието (вредата) от повредата.

За оценка на нивото на риска от авария (пробив и 
изтичане на метал) при металургичната кофа е възприет 
подходът, който е обобщен за четири технологични 
обекта в [14].

Рискът за авария R съдържа детерминирана 1R и 
вероятностна 2R съставящи

(6) 21 RRR += .                                                  
Следствието (вредата) ( )ψП от появата на рискова 

ситуация (6) за металургичната кофа се оценява въз 
основа на следните загуби:
       а) Разходи за отстраняване на 120 тона застинал 
метал.
       б) Разходи за ремонт на повреденото технологично 
оборудване.

в) Загуби от недоизползван ресурс на оборудването 
поради  необходимост от преждевременни ремонти.

г) Обезщетения за пострадали от персонала.
За преценка на риска трябва да се постулира критерий 

за риска. Основният показател за вероятна авария при 
металургичната кофа вследствие на наличие на дефект в 
огнеупорната изолация е стойноста на остатъчната 
дебелина в областта на дефекта z1 (фиг. 1). Като 
критерий за риска е избрана гранична стойност на 
остатъчната дебелина  lim

1z . За lim
1z е приета стойността 

cm10zlim
1 = .

С направените означения детерминистичната 
съставка на риска се изчислява по израза

(7) %100,
z

zR
1

lim
1

1 = .                                                  

Понеже състоянието на металургичната кофа се 
променя при всеки цикъл, детерминистичната съставяща 
на риска за k-ия цикъл )k(R1 на работа на 
металургичната кофа се изчислява по израза
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z)k(R
1

lim
1

1 = .                                    

За целите на предсказващото поддържане е 
необходимо прогнозиране на )ik(ẑ1 + и за риска се 
получава 

(9) %100,
)ik(ẑ

z)ik(R̂
1

lim
1

1 +
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Съгласно [14] грешката на оценяването на 
остатъчната дебелина 1z∆± ще се включи в оценката на 
риска
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       Грешките на измерване внасят вероятностна 
компонента в 1z , която може да бъде представена чрез 
доверителен интервал на базата на средноквадратичното 
отклонение z2σ± .

При ниво на риска над 80% той става недопустим и 
трябва да се вземе решение за прекратяване на 
кампанията и преминаване към ремонтни дейности.

4. Оценка на размерите на дефекта 
на базата на термографски измервания 
на повърхностната температура
Подзаглавие І степен

Изследванията са симулационни и са проведени за 
различни форми на дефектите, показани на фиг. 1.
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Фиг. 3. Профил на температурното поле

Профилът на температурното поле в стоманения ко-
жух на металургичната кофа има вида, показан на фиг. 
3, където са нанесени и приетите означения Tmax– макси-
мална температура на повърхностното 2D температурно 
петно Tf=Tf(r), Tf – фонова температура на неповредената, 
но равномерно износена зидария на кофата, ri – радиуси 
на местата на фиксираните температури Ti, rm – радиус на 
изотермата, която има максимален градиент (∂T

∂r 
)m, r∞ – 

граничен радиус на горещото петно.

Фиг. 4. Представяне на резултатите в нормирани координати 

В определени случаи е удобно резултатите да се 
представят в нормирани координати (фиг. 4), където

Числените експерименти показват, че обратната за-
дача може да се реши на базата на неограничен брой 
измервания на повърхностни температури на сечението на 
фиг. 3 или фиг. 4. 

По този начин зависимостите между геометричните 
размери на дефекта и температурното поле на външната 
повърхност на стоманения кожух може да бъде представе-
но както е показано на фиг. 5 със следния израз:

(12) zi=Fi(x),

където с F(x) е означен регресор, а x е векторът на параме-
трите на повърхностното петно, приети в това изследване.

С увеличаване на броя на входните променливи сред-
ноквадратичната грешка на математичните модели намаля-
ва експоненциално, но числото на обусловеност нараства 
рязко поради наличие на функционална и (възможно) сто-
хастична свързаност. Поради това за посочените повреди с 
правилна геометрична форма за разработване на диагнос-
тични модели бяха приети следните правила:

1. Да се използват регресори само с три и четири 
входа.

2. Апроксимацията на правата задача на топлопро-
водност да се прави само с регресори, ограничени до вто-
ра степен на входните променливи.

3. Като критерий за оценка на моделите да се из-
ползва средноквадратичната грешка от известното точно 
решение без шум.

Фиг. 5. Схема на зависимостта между геометричните размери 
на дефекта и температурното поле 

Изведен е голям брой диагностични модели, описва-
щи зависимостта на геометричните размери на дефекта от 
температурното поле на повърхността на стоманения кожух 
на кофата, някои от които са публикувани в [3,4,9,13]. 

По-долу са показани разработените диагностични 
модели за повреда от типа цилиндър с основа кръг и за 
повреда от типа пресечен конус. 

За случая цилиндър с основа кръг математичните мо-
дели имат следния вид:

z1=0.368-0.0315Tr1 
+0.0310Tr2 

+0.00016Tfon +0.000402Tr1

2

(13) +0.000359Tr2

2 -0.000002Tfon
2  -0.00076Tr1

Tr2
 

+0.000006Tr1
Tfon -0.000004Tr2

Tfon

z2=-1.03-0.0595Tr1
 +0.0645Tr2

 +0.0018Tfon +0.00324Tr1

2

(14) +0.00345Tr2

2 -0.000012Tfon
2  -0.00669Tr1

 Tr2
 

+0.000201Tr1
Tfon -0.000196Tr2

Tfon

(15)  z3=0,894-0.00274Tfon+0,000002Tfon
2

За повреди от типа пресечен конус са получени след-
ните резултати: 

3. Оценка на риска от пробив 
в стената на металургична кофа
Подзаглавие І степен

Оценяването на риска е цялостен процес на 
идентификация, анализ и преценяване на риска [12].
Идентификацията на риска е насочена към откриване, 
разпознаване и описание на рисковете. Анализът на 
риска има за цел разбиране за същността на даден риск и 
за определяне на нивото на риск. Преценяването на риска 
е процес на сравняване на резултатите от анализа на 
риска с критериите за риск, за да се определи дали 
рискът и/или неговата значимост са приемливи и 
допустими. 

При разглежданата металургична кофа основният 
риск е от авария вследствие пробив в огнеупорната 
изолация и стоманения кожух и изтичане на метал в 
производственото помещение. Има информация за такава 
авария, при която цялото количество стомана (120 тона) е 
изтекло в производственото помещение, в резултат на 
което са нанесени големи щети на производственото 
оборудване, но не са възникнали проблеми с 
обслужващия персонал. 

Възможните причини за настъпване на такава авария 
са на първо място наличие на дефект в огнеупорната 
изолация и на второ, с много по-малка вероятност, за
настъпване на пробив вследствие на общото износване на 
изолацията. В резултат на изследване на авторите [10] е 
установено, че при наличие на съставни дефекти в 
огнеупорната изолация определяща роля има дефектът с 
по-голяма дълбочина, т.е. този, който е по-близо до 
стоманения корпус на кофата.

Съгласно [1,14] нивото на риска от настъпване на 
определено събитие ψ се определя по следния израз:

(5) ( ) ( ) ( ) ,ПPR ψψψ ⋅=                                                   
където ( )ψP е вероятността за настъпване на повредата, 
а ( )ψП е следствието (вредата) от повредата.

За оценка на нивото на риска от авария (пробив и 
изтичане на метал) при металургичната кофа е възприет 
подходът, който е обобщен за четири технологични 
обекта в [14].

Рискът за авария R съдържа детерминирана 1R и 
вероятностна 2R съставящи

(6) 21 RRR += .                                                  
Следствието (вредата) ( )ψП от появата на рискова 

ситуация (6) за металургичната кофа се оценява въз 
основа на следните загуби:
       а) Разходи за отстраняване на 120 тона застинал 
метал.
       б) Разходи за ремонт на повреденото технологично 
оборудване.

в) Загуби от недоизползван ресурс на оборудването 
поради  необходимост от преждевременни ремонти.

г) Обезщетения за пострадали от персонала.
За преценка на риска трябва да се постулира критерий 

за риска. Основният показател за вероятна авария при 
металургичната кофа вследствие на наличие на дефект в 
огнеупорната изолация е стойноста на остатъчната 
дебелина в областта на дефекта z1 (фиг. 1). Като 
критерий за риска е избрана гранична стойност на 
остатъчната дебелина  lim

1z . За lim
1z е приета стойността 

cm10zlim
1 = .

С направените означения детерминистичната 
съставка на риска се изчислява по израза

(7) %100,
z

zR
1

lim
1

1 = .                                                  

Понеже състоянието на металургичната кофа се 
променя при всеки цикъл, детерминистичната съставяща 
на риска за k-ия цикъл )k(R1 на работа на 
металургичната кофа се изчислява по израза
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)k(z

z)k(R
1

lim
1

1 = .                                    

За целите на предсказващото поддържане е 
необходимо прогнозиране на )ik(ẑ1 + и за риска се 
получава 

(9) %100,
)ik(ẑ

z)ik(R̂
1

lim
1
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=+ .                                     

Съгласно [14] грешката на оценяването на 
остатъчната дебелина 1z∆± ще се включи в оценката на 
риска
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       Грешките на измерване внасят вероятностна 
компонента в 1z , която може да бъде представена чрез 
доверителен интервал на базата на средноквадратичното 
отклонение z2σ± .

При ниво на риска над 80% той става недопустим и 
трябва да се вземе решение за прекратяване на 
кампанията и преминаване към ремонтни дейности.

4. Оценка на размерите на дефекта 
на базата на термографски измервания 
на повърхностната температура
Подзаглавие І степен

Изследванията са симулационни и са проведени за 
различни форми на дефектите, показани на фиг. 1.
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Фиг. 3. Профил на температурното поле

Профилът на температурното поле в стоманения 
кожух на металургичната кофа има вида, показан на фиг.
3, където са нанесени и приетите означения maxT –
максимална температура на повърхностното 2D
температурно петно )r(TT ff = , fT – фонова 
температура на неповредената, но равномерно износена 
зидария на кофата, ir – радиуси на местата на 
фиксираните температури iT , mr – радиус на изотермата, 

която има максимален градиент 
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Фиг. 4. Представяне на резултатите в нормирани 

координати 
 

      В определени случаи е удобно резултатите да се 
представят в нормирани координати (фиг. 4), където 

    
(11)

 
1

r
r0 ≤=≤
∞

ρ .                                

      Числените експерименти показват, че обратната 
задача може да се реши на базата на неограничен брой 
измервания на повърхностни температури на сечението 
на фиг. 3 или фиг. 4.  
      По този начин зависимостите между геометричните 
размери на дефекта и температурното поле на външната 
повърхност на стоманения кожух може да бъде 
представено както е показано на фиг. 5 със следния 
израз: 

           (12) )(Fz ii x= ,                                                  
където с )(F x  е означен регресор, а x  е векторът на 
параметрите на повърхностното петно, приети в това 
изследване. 
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Фиг. 5.  Схема на зависимостта между геометричните 

размери на дефекта и температурното поле 
 

      С увеличаване на броя на входните променливи 
средноквадратичната грешка на математичните модели 
намалява експоненциално, но числото на обусловеност 
нараства рязко поради наличие на функционална и 
(възможно) стохастична свързаност. Поради това за 
посочените повреди с правилна геометрична форма за 
разработване на диагностични модели бяха приети 
следните правила: 
       1. Да се използват регресори само с три и четири 
входа. 

       2. Апроксимацията на правата задача на 
топлопроводност да се прави само с регресори, 
ограничени до втора степен на входните променливи. 
      3. Като критерий за оценка на моделите да се 
използва средноквадратичната грешка от известното 
точно решение без шум. 
      Изведен е голям брой диагностични модели, 
описващи зависимостта на геометричните размери на 
дефекта от температурното поле на повърхността на 
стоманения кожух на кофата, някои от които са 
публикувани в [3,4,9,13].  
      По-долу са показани разработените диагностични 
модели за повреда от типа цилиндър с основа кръг и за 
повреда от типа пресечен конус.  
      За случая цилиндър с основа кръг математичните 
модели имат следния вид: 
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      За повреди от типа пресечен конус са получени 
следните резултати:  
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−−=

ρ
∆  

              
(19) 

fon
2

2r
2r4 T000643.0T000722.0T000994.0093.0ẑ −
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(18)

fon
2

2r
2r3 T00125.0T000044.0T000173.0691.0ẑ −
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Изследвани са възможностите за претеглено осре-
дняване на резултатите от предсказване на доминиращия 
размер на повредата ẑ1 от три най-добри диагностични мо-
дела за конкретен вид дефект. Оценката за осреднената 
оставаща дебелина има вида

където wi са тегловни коефициенти, обратно пропорционал-
ни на средноквадратичната грешка на всеки от моделите с 
три входни променливи (F3i).

При зашумени измервания, каквито винаги са тези 
от термовизионната камера, използването на претегленото 
осредняване (19) има положителен ефект върху повишава-
нето на точността на оценката.

5. Изводи и заключение
От направените изследвания въз основа на симула-

ционни експерименти могат да се направят следните изводи:
• Регресори с три входа (за кръг) и четири входа (за 

конус и елипса) гарантират достатъчна точност.
• Модели с три входа, но с участие на различни 

комбинации (xi) на входните променливи имат 
различни диагностични качества.

• Претегленото осредняване на предсказаните стой-
ности за остатъчната дебелина zl за трите най-до-
бри диагностични модели повишава точността на 
предсказване на геометричния показател.

• Най-важен показател за оценката на риска от 
пробив в огнеупорната изолация и стоманената 
обвивка на кофата е остатъчната дебелина на 
огнеупорната изолация в зоната на дефекта. Оп-
ределянето на достоверни нива на остатъчната 
дебелина позволява вземане на решения за опре-
деляне на нивото на риска и вземане на решения 
за пълното и безопасно използване на остатъчния 
ресурс на оборудването.
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Фиг. 4. Представяне на резултатите в нормирани 
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      В определени случаи е удобно резултатите да се 
представят в нормирани координати (фиг. 4), където 
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      Числените експерименти показват, че обратната 
задача може да се реши на базата на неограничен брой 
измервания на повърхностни температури на сечението 
на фиг. 3 или фиг. 4.  
      По този начин зависимостите между геометричните 
размери на дефекта и температурното поле на външната 
повърхност на стоманения кожух може да бъде 
представено както е показано на фиг. 5 със следния 
израз: 

           (12) )(Fz ii x= ,                                                  
където с )(F x  е означен регресор, а x  е векторът на 
параметрите на повърхностното петно, приети в това 
изследване. 
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Фиг. 5.  Схема на зависимостта между геометричните 

размери на дефекта и температурното поле 
 

      С увеличаване на броя на входните променливи 
средноквадратичната грешка на математичните модели 
намалява експоненциално, но числото на обусловеност 
нараства рязко поради наличие на функционална и 
(възможно) стохастична свързаност. Поради това за 
посочените повреди с правилна геометрична форма за 
разработване на диагностични модели бяха приети 
следните правила: 
       1. Да се използват регресори само с три и четири 
входа. 

       2. Апроксимацията на правата задача на 
топлопроводност да се прави само с регресори, 
ограничени до втора степен на входните променливи. 
      3. Като критерий за оценка на моделите да се 
използва средноквадратичната грешка от известното 
точно решение без шум. 
      Изведен е голям брой диагностични модели, 
описващи зависимостта на геометричните размери на 
дефекта от температурното поле на повърхността на 
стоманения кожух на кофата, някои от които са 
публикувани в [3,4,9,13].  
      По-долу са показани разработените диагностични 
модели за повреда от типа цилиндър с основа кръг и за 
повреда от типа пресечен конус.  
      За случая цилиндър с основа кръг математичните 
модели имат следния вид: 
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      За повреди от типа пресечен конус са получени 
следните резултати:  
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      Изследвани са възможностите за претеглено 
осредняване на резултатите от предсказване на 
доминиращия размер на повредата 1ẑ  от три най-добри 
диагностични модела за конкретен вид дефект. Оценката 
за осреднената оставаща дебелина има вида 
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където iw  са тегловни коефициенти, обратно 
пропорционални на средноквадратичната грешка на 
всеки от моделите с три входни променливи ( i3F ). 
      При зашумени измервания, каквито винаги са тези от 
термовизионната камера, използването на претегленото 
осредняване (19) има положителен ефект върху 
повишаването на точността на оценката. 
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