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Wielokryterialna optymalizacja procesu odlewania ci głego z
jednoczesnym walcowaniem ta my z chlorku miedzi
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The multiple criteria optimization of CuCl bars continuous casting process with use of
roller- type crystallizer
Abstract
The process of CuCl bars continuous casting with using the mill roller-type crystallizer is
considered. The aim of study is the estimation of acceptability of proposed project according to
which the rollers of greater diameter would be used. As the best strategy the comparison of
competing technologies in their optimal conditions has been chosen.
To embody this approach, the special software for numerical modeling and multiple criteria
optimization were elaborated. The studies carried out with use of these software make it possible
to change the best technology and equipment from the optimization viewpoint.
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WST P
Otrzymanie ta my z chlorku miedzi
zrealizowano za pomoc procesu ci głego
odlewania mi dzy walcami. Zastosowano
walce z jednym otworem centralnym

słu cym do chłodzenia, które na skutek
niesymetryczno ci pracuj
w ró nych
warunkach cieplnych. Na rysunku 1
przedstawiono schemat technologiczny tego
procesu.
Podstawowym parametrem, okre laj cym

Zmiennymi parametrami procesu s :
Tp – temperatura odlewania;
V = R2 – pr dko wyj cia gotowej ta my;
L – wysoko obszaru zalewowego.
Celem przeprowadzonych bada była ocena
racjonalno ci planowanego w zakładzie
produkcyjnym przej cia na walce o wi kszej
rednicy.
rednica stosowanych walców
wynosiła 190 mm, natomiast rednica
nowych walców miała wynosi 240 mm.

jako
procesu, jest wzgl dna grubo
warstwy fazy ciekłej na gł boko ci L od
menisku zalewowego. Przy zbyt niskich
warto ciach ta ma nie zd y ukształtowa
si
(zakrzepn ) przed momentem jej
wyj cia ze strefy kontaktu z prawym
walcem, zbytnio ochładza si i traci
plastyczno , co jest przyczyn powstawania
p kni . Natomiast przy zbyt du ych
warto ciach
zwykle na powierzchni
gotowej ta my pojawiaj si wady w postaci
„p cherzów”.
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Rys. 1. Schemat technologiczny procesu ci głego odlewania mi dzy walcami.
funkcjonowania. Zagadnienie sprowadza si
Oczywistym jest, e jedynie słusznym
wi c do poszukiwania optimum w
podej ciem do wspomagania podejmowania
przestrzeni czynników Tp, V i L.
decyzji w tej sprawie jest porównanie ze
sob
konkurencyjnych technologii w
warunkach
ich
optymalnego

FORMALIZOWANIE
ZAGADNIENIA
OPTYMALIZACJI
Dla rozwi zania dwóch wymienionych
zagadnie
optymalizacji
wy ej
wielokryterialnej wykorzystany został pakiet
programów komputerowych, opracowany
przez autorów.
Zagadnienie optymalizacji wielokryterialnej
rozwi zywano z wykorzystaniem metod
teorii zbiorów rozmytych [1,2]. W składzie
pakietu programów s nast pne moduły:
matematyczny
procesów
1. Model
cieplnych w odlewie i w walcachkrystalizatorach. Do obliczenia pól
temperatur zastosowano metod
ró nic
sko czonych.
w
2. Model matematyczny napr e
walcach- krystalizatorach. Do obliczenia
pól
napr e
zastosowano
metod
elementów sko czonych.
regresyjna
danych
3. Analiza
otrzymanych
z
eksperymentów
numerycznych. Poniewa wykorzystanie
modeli wymienionych w punktach 1 i 2 do
rozwi zywania
zada
optymalizacji
zwi zane jest ze zbyt du ymi nakładami
czasu pracy komputera, zastosowano
podej cie dwuetapowe według metody
opracowanej przez Sevastianova i Tumanova
[3], która wykorzystuj c idee analizy
regresyjnej prowadzi do otrzymania modeli
nieliniowych.
4. Współczynniki wzgl dnej wa no ci.
Ilo ciowe oceny współczynników wzgl dnej
wa no ci otrzymano na podstawie macierzy
parzystych
lingwistycznych
porówna
wa no ci lokalnych kryteriów i ogranicze
zgodnie z metod opracowan przez Chu,
Kalaba, Springarna [4].

5. Funkcje u yteczno ci. Dla formalizacji
lokalnych kryteriów i ogranicze u ywano
funkcji u yteczno ci, wzrastaj cych od zera
do jedno ci przy zmianie parametru jako ci
w zakresie od warto ci niedopuszczalnych
do warto ci po danych (najlepszych).
6. Optymalizacja kryterium globalnego.
Wykorzystanie
modeli,
zawartych w
modułach 1 i 2, do rozwi zania zadania
optymalizacji
wymaga
zbyt
du ych
nakładów czasu pracy komputera. Dlatego w
celu redukcji modeli matematycznych
procesów cieplnych w odlewie i w walcach
oraz napr e w walcach przeprowadzono,
dla dwóch warto ci rednic walców, dwie
serii eksperymentów numerycznych z
zastosowaniem modeli matematycznych,
zawartych w modułach 1 i 2. Po obróbce
regresyjnej
danych
eksperymentów
numerycznych według modułu 3 otrzymano
wielomiany nieliniowe, które przedstawiaj
zale no ci
zmiennych
wyj ciowych,
okre laj cych jako procesu - , T1, T2, od
zmiennych niezale nych Tp, V i L. T1, T2 s
tutaj temperaturami powierzchni lewego i
prawego walca przed wej ciem do strefy
zalewowej.
Na przykład, dla walca o rednicy 190 mm,
dla grubo ci warstwy fazy ciekłej ,
otrzymano wielomian pot gi drugiej:
= 0.141 + 2.68 ·(V - 0.1) + 1.446·10-3·(Tp 480) - 6.01·10-3·(L - 52) – 17.96·(V- 0.1)2 –
2.12·10-6·(Tp - 480)2 – 6.21·10-6·(L - 52) ·(Tp 480)
(1)
Maksymalny bł d obliczania na podstawie
zale no ci (1), w porównaniu z wynikami,
otrzymanymi
za
pomoc
modeli
podstawowych (moduły 1 i 2), wynosi 5%.

Zale no ci T1 =
=

lokalnych
i
ogranicze
zmiennych
parametrów procesu przedstawiono na
rysunku 2.

f T ( Tp, V, L) i T2
1

fT (Tp, V, L) dla walców o rednicach 190
2

mm i 240 mm s równie wielomianami
pot gi drugiej.
Funkcje u yteczno ci kryteriów jako ci
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Rys. 2. Funkcje u yteczno ci kryteriów lokalnych i ogranicze .
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Kształt funkcji u yteczno ci grubo ci
warstwy fazy ciekłej µ (rys. 2a) wyja nia
si wzrostem liczby braków w skutku
powstawania na powierzchni ta my p kni
przy zbyt niskich warto ciach
oraz
zwi kszeniem liczby braków w skutku
powstawania „p cherzów” na powierzchni
gotowej ta my przy zbyt wysokich
warto ciach
.
Przedział
warto ci
maksymalnych
funkcji
u yteczno ci
temperatur powierzchni walców µT przy
wej ciu do strefy zalewowej (rys. 2d)
okre lony został na podstawie danych,
otrzymanych z bada nad mo liwo ciami
przylepiania si materiału ta my do walców
przy powi kszeniu T. Kształty funkcji
u yteczno ci temperatury zalewnia µTp i
wysoko ci obszaru zalewowego µL (rys. 2b
i 2c) okre lone zostały na podstawie
ogranicze
technologicznych
i
konstrukcyjnych.
Wzrost
funkcji
u yteczno ci pr dko ci wyj cia gotowej
ta my µV (rys. 2e) przy małych
pr dko ciach
odzwierciedla
po dany
wzrost wydajno ci procesu, natomiast
dalszy wzrost pr dko ci V, na skutek
ró nych
przyczyn,
doprowadzi
do
pogorszenia si jako ci ta my.
Współczynniki
wzgl dnej
wa no ci
kryteriów i ogranicze , otrzymane w
module 4, przedstawione s w tablicy 1.

Tablica 1. Współczynniki wzgl dnej
wa no ci kryteriów i ogranicze
Wska ni
k jako ci

Oznaczenie
współczynni
ka
wzgl dnej
wa no ci

Warto
współczynni
ka wzgl dnej
wa no ci

1

1.69

Tp

2

0.27

T1

3

1.66

T2

4

1.66

L

5

0.31

V

6

0.25

Do rozwi zania zagadnie optymalizacji
u yto trzech sposobów agregacji kryteriów
lokalnych: maksymalnego pesymizmu,
addytywnego oraz multiplikatywnego. W
obu przypadkach dla rednic walców 190
mm i 240 mm najlepsze wyniki dały
kryteria
globalne
maksymalnego
pesymizmu. Zagadnienie optymalizacji
kryterium
globalnego
maksymalnego
pesymizmu D sformułowane zostało w
nast puj cy sposób:
α

(Tp, V, L)opt = arg max (min( µδ 1 ( (Tp, V,
L ,V ,T p
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µTα

2

p
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µTα

1

3
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0.099

0.068

0
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D

0.55
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WYNIKI
WIELOKRYTERIALNEJ
OPTYMALIZACJI
W tablicy 2 przedstawiono wyniki
rozwi zania zada optymalizacji dla rednic
walców 190 mm i 240 mm.
Tablica 2. Warto ci lokalnych kryteriów
jako ci w punktach optimum
Wska ni
k jako ci

µδ

µT

Walce o
rednicy 190
mm
1

Walce o
rednicy 240
mm
1

0.66

0.29

µT

1

0.81

µT

0.70

0.81

µL

0.19

0.31

µV

0.25

0.75

p

1

2

Przedstawiono
warto ci
lokalnych
kryteriów jako ci w punktach optimum.
Jak wida z tablicy 2, walce o rednicy 240
mm zapewniaj wi ksz warto kryterium
globalnego D w punkcie optimum ni walce
o rednicy 190 mm. Wariant technologii z
walcami o rednicy 240 mm zapewnia
dosy
wysoki poziom podstawowych
kryteriów jako ci

µδ , µT

1

i

µT

2

, ale

najwa niejsz jego zalet jest to, e daje on
mo liwo
osi gni cia wysokiej warto ci
kryterium lokalnego µV , które okre la
wydajno procesu.
Krzywe ujmuj ce zale no ci kryterium
globalnego
od
parametrów
technologicznych w otoczeniu punktu
optimum oraz w pobli u centrum planu
eksperymentu biernego, gdy wszystkie
parametry znajduj
si
w centrach
przedziałów ich dopuszczalnych warto ci,
przedstawiono na rysunkach 3 i 4.
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Rys. 3. Wpływ zmian warto ci parametrów na kryterium globalne dla walców o rednicy 240
mm (linie ci gle s otoczeniem punktu optimum, przerywane - otoczeniem centrum planu).
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Rys. 4. Wpływ zmian warto ci parametrów na kryterium globalne dla walców o rednicy 190
mm (linie ci gle s otoczeniem punktu optimum, przerywane - otoczeniem centrum planu).

Z rysunków 3 i 4 wynika, e zastosowanie
re ymów optymalnych daje mo liwo
zwi kszenia efektywno ci procesu w obu
przypadkach.
Jednocze nie
mo na
zauwa y ,
e
warto ci
kryterium
globalnego dla walców o rednicy 240 mm
s wy sze ni dla walców o rednicy 190
mm.
Przeprowadzone
badania
pozwoliły
uzasadni racjonalno przej cia na walce o
rednicy 240 mm i znale
optymalne
re ymy
technologiczne
produkowania
ta my z chlorku miedzi w nowych
warunkach.
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