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Ефективність роботи обертових печей цементної промисловості в чималому 
ступені залежить від налагодження технологічного устаткування, процесу випалу 
клінкеру і режиму експлуатації печей при випуску клінкеру високої активності, 
мінімальному витраті палива і високих техніко-економічних показниках [1]. 

Випал клінкеру – найскладніший, важливий і енергоємний переділ. Загальні 
енерговитрати на виробництво цементу розподіляються приблизно таким чином: 
підготовка сировини – 10%, випал клінкеру – 79%, помелу цементу – 10%, інші – 1%. 
Тому налагодження процесу випалу, зниження енерговитрат, насамперед витрат 
палива набувають виняткового значення [1]. 

 Загальне завдання управління піччю полягає в нормалізації теплового режиму та 
підтримки цього режиму в процесі роботи за допомогою засобів контролю та 
управління. 

В даних розрахунках об’єктом управління є обертова піч. Управління 
здійснюється по каналу “витрата повітря – температура у печі”. 

Для дослідження динаміки об'єкта проведемо експериментальний пуск системи 
без управління шляхом зміни подачі витрати повітря з 1350 м3/хв. до 1500 м3/хв. 
Завдяки цьому були отримані дані, які демонструють динаміку зміни температури в 
печі, в залежності від зміни тиску повітря [2]. 

Отримані експериментальні дані були оброблені за допомогою прикладних 
програм для числового аналізу MATLAB. 

В результаті математична модель обертової печі визначилась у вигляді: 
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де 1,03  – коефіцієнт підсилення; 
84220 – постійна часу Т22, сек.;  
620,1 – постійна часу Т1, сек.;  
40 – час чистого запізнювання, сек.. 
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