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Abstract. The purpose of the investigation is increasing the Remaining 
Useful Life (RUL) of Peirce-Smith (PS) copper converters on the base 
of risk assessment. During the operation, on the time of the last third 
of the cycles in the convertor campaign, there is a danger of a break-
through in the tuyeres. An approach for the current individual risk as-
sessment of each one tuyere is adopted and on this basis the real risk 
assessment for the tuyeres line is determined. A two-step predictive 
maintenance procedure is proposed based on the value of the current 
breakthrough risk in the tuyeres. When risk assessment is under 80%, 
the main task is to align the profile of the tuyeres line, and supportive 
actions are limited to determining which tuyeres should be blocked 
or unblocked. When the risk rises above 80%, then move to another 
strategy, which takes into account four risk components: breakthrough 
in the tuyeres, breakthrough in the body of the converter, non-conven-
tional composition of the black copper, and failure of the intended yield. 
Decision making for predictive maintenance in this case is supported 
by Case Based Reasoning and Rule Based Reasoning systems and 
technological actions and maintenance actions are proposed. 

1. Увод
Системите за предсказващо поддържане на техниче-

ското състояние на съоръженията се считат за един от 
индикаторите за иновативност на съвременния интегриран 
индустриален мениджмънт. Все още обаче включването на 
подсистемата за техническо поддържане  продължава да 
се реализира предимно със степен на слабата интеграция 
(Loose integration) поради липсата на общи методи и соф-
туерни инструменти за проектиране и експлоатация на сис-
теми със силна (tight) интеграция. Основна причина за тази 
ситуация е голямото разнообразие на технологични обекти 
и причини за тяхната деградация и дефектиране.     

Обектите с интензивна деградация на съоръженията 
представляват частен, но достатъчно разпространен клас, 
в който се проявява доминиращо влияние на процесите 
на ерозия, корозия и износване на определени основни 
елементи на съоръженията. В тези случаи приемането на 
стратегия за базирано на риск поддържане (Risk Based 
Maintenance – RBM)  [1,2,8] е рационално. При обектите от 

този клас съществува голямо разнообразие на процесите 
на деградация; на разполагаема сензорна информация; на 
степента на познаване на самите процеси на деградация; 
на тяхното моделиране; на влиянието на процесите на де-
градация върху цялостното бизнес функциониране на тех-
нологичния обект; на критичността от ефекта на деградация 
върху сигурността и безопасността на индустриалната сис-
тема. Поради това конкретните решения за RBM системи 
на такива обекти представляват несъмнен интерес, тъй като 
общите принципи [2,3,5,8] имат специфични реализации. 
В статията се разглеждат конкретизации на различно ниво 
на подходите за проектиране на системи за предсказващо 
поддържане на деградиращи обекти, разработени в [8,9 ], 
за случая на меден конвертор.

2. Особености на медния конвертор  
от гледна точка на оценяване на риска

Технологичните особености на PSC конверторите са 
изложени подробно в [5,6]. Независимо от това, че този 
тип конвертор има повече от 120-годишна история като 
основен агрегат в областта на добиване на черна мед, все 
още познанията ни за протичащите в него процеси са не-
достатъчни за изграждане на достоверни аналитични (first 
principle) модели, а разполагаемата сензорна информация 
е непълна и неточна, за да може да се прилага успешно 
моделиране, основаващо се на данни (data – driven).

2.1. PSC е обект с разпределени параметри

Това е така, защото:
• Въздухът и кислородът се подават към ваната чрез 

54 фурми, включени паралелно. Всяка фурма има 
индивидуално поведение, поради това че:

– се разполага в силно нехомогенно температур-
но и концентрационно поле;
– компресираният въздух се подава от общ 
колектор с пад на налягането към неговия край;
– процесите на кристализация на стопилката 
имат подчертано локален характер и засягат 
зони с обхват 3-7 фурми;
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– запушването и ерозията на фурмите е твърде 
индивидуално.

• Шлаковата и щейновите вани са с нехомогенни темпе-
ратурни, хидродинамични и концентрационни полета.

• Газовата фаза е с разпределено температурно и кон-
центрационно поле.

Фиг. 1. Хистограма на крайната дължина Lf на всички фурми 
за цялото множество от 17 кампании

На фиг. 1 е показана хистограмата за крайната дъл-
жина Lf на всички фурми в изследваните от нас 5032 от-
делни плавки. Както се вижда, остатъчната дължина варира 
в интервала 8-34 cm. Рискова по отношение на остатъч-
ната дължина L(k) може да бъде (с различна вероятност) 
всяка фурма от централните и двата крайни участъка.

Всичко това прави PSC сложен обект за оценка на 
риска, понеже проблемът с риска от пробив във фурмите    
RL възниква в стадий C на всяка кампания (средно след 
250 плавки) (фиг. 2).

Фиг. 2. Деградация на фурмите L и изолацията d на корпуса 
на PSC конвертор

Използването на усреднени по множество фурми мо-
дели е оправдано за целите на планирането, производстве-
ното разписание и определянето на очаквания RUL в даде-
на кампания, но не и за оперативни действия. Поради това 
в това изследване е приет подход за оценка на текущия 
индивидуален риск RLi(k) на всяна фурма и на тази база 
се определя оценката на реалния риск за фурмената зона

2.2. Проблем с риска от пробив в корпуса 
на конвертора Rd

Тази опасност възниква в заключителната четвърта 
кампания K4 от всяка серия от четири кампании между два 

основни ремонта (фиг. 2). Тук оценката за риска се извърш-
ва по косвени измервания в следната последователност:

• Специална инспекция на мантела на конвертора с 
термовизионна апаратура.

• Определяне на местата с най-висока температура, 
като потенциални рискови зони.

• Обработка на изображенията (Image Processing – IP) 
на базата на инфрачервените термографски данни.

• Оценка на риска за всяка от инспектираните Rdi
(k)  

по методите, разработени за разливна металургична 
кофа и изложени подробно в [4,7]. 

• Определяне на прогнозния риск за всяка от инспек-
тираните зони Rdi

(k+l) по разработените прогнозни 
модели на базата на избраните диагностични при-
знаци от IP.

• Анализ на локалните рискове, оценка на възможното 
взаимодействие между съседни „опасни” зони и взе-
мане на решение за стойността на общия прогнозен 
риск R

–
d(k+l) от пробив на топлоизолацията.

Предложената процедура е представена подробно в 
[10].

2.3. Комбиниране на двата риска

RL(k+l) и Rd(k+l) е сложен проблем, защото:
• Загубите от пробив на фурма и в корпуса, както 

и съответните разходи за ремонт се различават на 
порядък.

• Намесват се бизнес изисквания от времето на за-
вършване на цикъла Tf с проблем за пълното използ-
ване на оставащия ресурс RULL и RULd разгледан 
подробно в [5,6].

• Изборът на рисковите граници ThL и Thd както и тех-
ните меки варианти, е сложен и в голяма степен е 
резултат на субективни оценки [3,9].

2.4. Измерване на реалната степен 
на износването

На фиг. 3 е показан механизмът за формиране на 
пряко измерваното показание за оставащата дължина на 
фурмата чрез всеки 10 плавки.

Кристализационната съставяща на грешката в измер-
ването е значителна, особено след 100-120 плавки във 
всяка кампания. Грешката от кристализацията е едностран-
на и както е показано на фиг. 4, може да достига относи-
телна стойност 90%.

Фиг. 3. Измерено образуване на дължината на фурмите от 
деградацията Lw, кристализацията и грешката от измерването Lv

Фиг. 1. Хистограма на крайната дължина L  на всички фурми 
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Фиг. 2. Деградация на фурмите L и изолацията d
на корпуса на PSC конвертор
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оценката на реалния риск за фурмената зона
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Фиг. 4. Оценка на относителната грешка от кристализация

3. Използване на оценката на риска  
за увеличаване на оставащия ресурс 
на фурмите в една кампания

За постигане на максимално използване на разпо-
лагаемия ресурс във фурмите се предлага двустепенна 
процедура в зависимост от стойността на текущия риск 
RL(k).

На фиг. 5 е показана схемата за предсказваща под-
дръжка на PSC при оценка за риска под 80%. Основната 
задача тук е да се изравни профилът на фурмения ред.

Поддържащите действия (M действия) се свеждат до 
определяне на това кои точно фурми трябва да бъдат запу-
шени [1,0] или отпушени [0,1] в края на инспекцията след 
всяка десета плавка [5,6]. Когато рискът нарасне (RL>80%),  
се преминава към друга стратегия, показана на фиг. 6. 
Тук се определят четири рискови компоненти – RCu(k+1), 
RL(k+1), Rd (k+1) и RG(k+1).

Фиг. 5. Предсказващо поддържане на PSC при R < 80%

Рисковете от некондиционен състав на черната мед   
(Cu<80%) и от неизпълнение на планирания добив (G<G0)  
са  съществени при вземане на решение за технологични 
въздействия uT (разход на въздух, разход на кислород, ох-
лаждащи добавки, шлакуващи) и за действия по поддръж-
ката (отпушване и запушване на фурми) [5].

Фиг. 6. Предсказващо поддържане на PSC при R > 80%

Обобщена схема за тясната свързаност на zM, R и 
RUL е показана на фиг. 7 за конкретния обект – меден 
конвертор тип PSC.

Фиг. 7. Съотношения между дължината на фурма L, риска R  
и остатъчния полезен ресурс RUL за PSC

4. Експлоатационни резултати
Като пример за една от централните фурми (с номер 

27) в кампанията K1 – 1 на фиг. 8 са показани получените 
оценки за очаквания риск, изчислени по предложения в [6]  
модел на деградация RL

l(k), по преките измервания RL(k) и 
грешката от измерването ΔRL Както се вижда, грешката се 
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преминава към друга стратегия, показана на фиг. 6. Тук се определят четири рискови компоненти –
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съществени при вземане на решение за технологични въздействия Tu (разход на въздух, разход на кислород, охлаждащи 
добавки, шлакуващи) и за действия по поддръжката (отпушване и запушване на фурми) [5].
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увеличава (до 25%) в зоната на относително малък очак-
ван риск (RL

l=60%) Тази грешка нараства неколкократно с 
приближаване до критичните дължини Lmin=ThL=8÷10 cm.

Фиг. 8. Текущ риск, определен по обхващащия модел Rl(k), 
по данни от преките измервания Rm

L(k) и съответната грешка 
RL(k)

Приведените резултати показват, че за оценка на ри-
ска от пробив на фурма следва да се използват комбини-
рани модели  в комбинация с усредняване по централния 
клъстер от фурми. В противен случай поради едностранна-
та грешка от кристализацията могат да се получат силно 
понижени оценки за предсказания риск RL

p(k+L) спрямо 
реалния риск за същия времеви хоризонт RL

r(k+L), както е 
показано на фиг. 9.

Фиг. 9. Отклонение на прогнозния от реалния риск за PSC

5. Заключение
Дори за обекти, в които влошаването на техниче-

ското им състояние се дължи преди всичко на интензивна 
деградация и поради това RBM е допустима стратегия за 
подсистемата за техническо поддържане, решаването на 
задачата за цялостния индустриален мениджмънт си остава 
многофакторен оптимизационен проблем.

Следва да се оценяват текущо всички основни ком-
поненти на цялостния риск-бизнес, технологичен и надежд-
ностен, и да се вземат оптимални решения за интегрирана-
та система като цяло. Задачата се решава като динамична 
с променливи по време рискове. Комбинират се оптимал-
но планиране и разписание на базата на модели с голям 
хоризонт с адаптация въз основа на текуща инспекция и 
краткосрочно прогнозиране.

Рискът се приема като малък, равностоен или доми-
ниращ в различните моменти от жизнения и технологичния 
цикъл на индустриалните съоръжения. 
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