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 Проведені експериментальні дослідження теплопровідності та електропровідності 

однокомпонентних теплоізоляційних матеріалів фракції 6-0мм, 8-0мм, 10-0мм. Виконано 

обробку та аналіз отриманих даних.  

 

В сучасному промисловому виробництві в якості теплоізолючих та формуючих 

матеріалів, широко використовуються сипучі матеріали. Нехтування або неврахування 

властивостей сипучих матеріалів приводить до порушення технологічного режиму, погіршення 

якості продукції. Тому випуск продукції високої та стабільної якості залежить не тільки від 

використання сучасного технологічного обладнання, а й від наявної інформації про склад та 

фізичні властивості використовуваних і виготовлюваних сипучих матеріалів. 

Технологія отримання вуглеграфітових виробів відбувається із використанням 

вуглевмісних матеріалів як в якості сировини, так і в якості теплоізоляції в процесі графітації 

[1,2]. Значний вплив на якість  виробів електрографітового виробництва мають високі значення 

електричного опору та низькі значення теплоізоляційної вугільної шихти. Виникає питання 

щодо достовірності наявних даних, оскільки теплоізолятор з фізичних  властивостей  значною 

мірою залежать від місця походження сировини та її грану метричного складу.  

Основними вимогами, що пред'являються до теплоізоляційних шихтам, є: 

– низька теплопровідність для забезпечення високих температур в керна  печі і мінімально 

можливих втрат тепла через шар теплоізоляції; 

– високий електричний опір для запобігання втрат електроенергії на нагрів теплоізоляції; 

– достатня пористість для видалення газів; 

Традиційно більша увага підготовці теплоізолятора матеріалів приділялася при 

графітації електродів за методом Ачесона. Від якості приготування теплоізоляційної шихти 

значно залежить рівень максимально досягнутих температур, оскільки це впливає на теплові 

втрати в печах Ачесона та впливає на ступінь графітації електродів.  

Відомо, що збільшення гранулометричного складу дисперсних вуглецевих матеріалів 

збільшує їх теплопровідність (Рис.1).[3] 

 
Рис.1 – Вплив верхньої межі крупності фракцій коксового дріб'язку на теплопровідність. 
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Одночасно зі зменшенням розмірів зерна одного і того ж матеріалу шихти зменшується і 

її теплопровідність. Інакше кажучи, дві останні характеристики - насипна маса і коефіцієнт 

теплопровідності шихти - значною мірою визначаються її гранулометричним складом. 

Використання теплоізоляційної шихти на основі більш дрібної фракції дозволяє значною мірою 

скоротити витрату енергії на графитації і підвищити продуктивність роботи обладнання. 

Було відібрані 3 фракції графітованого коксового дріб'язку: 6-0мм, 8-0мм, 10-0мм 

графітованого коксу, та проведені на установці для вимірювання коефіцієнта теплопровідності 

та електропровідності сипучих вуглецевих матеріалів: 

– робочий діапазон температури від 100 °С до 1000 °С; 

– діапазон вимірюваного коефіцієнта теплопровідності 0,3–3 Вт/(м·К); 

– максимальний розмір фракцій – 15 мм; 

– повна (сумарна) відносна похибка результатів вимірювання коефіцієнта 

теплопровідності – не більше 16 %. 

Приведені  експериментальні дослідження теплопровідності,  електропровідності на 

рис.2,3 та насипної маси в табл.1. 

 
 

Рис. 2 – Електропровідності одноко-

мпонентного оборотного тепло-ізоляції в 

дослідженому діапазону температур 

Рис. 3 – Теплопровідності однокомпоне-нтного 

оборотного теплоізоляції в дослідженому 

діапазону температур 
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8-0 506,1036861 

6-0 514,0890225 

Табл.1 Насипна вага 

 

Аналіз дослідження вивів що найменша насипна маса матеріалу є найбільша 

теплопровідність і електропровідність. Відповідно при більшій насипній масі теплоізоляційної 

шихти, зменшуються значення температуропровідності і електропровідності. Такою фракцією 

виявилась 6-0мм має тепролопровідність та електропровідність в температурному діапазоні від 

100-1000°С  λ=1,8Вт/(м·°С) та ПЕО=800Ом·мм
2
/м  що позитивно відображається на якості 

продуктів що графітуються. 
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