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Винахід належить до пристроїв для автоматизації виробничих процесів і може бути використаний у
виробництві графітованих виробів з вуглецевих матеріалів.

Графітація вуглецевих матеріалів відбувається в електричних печах при високих температурах (більше
2000°С) і тому організація безперервного вимірювання температури процесу є складною задачею, яку
доцільно замінити сигналізацією моментів досягнення температурою відомих рівнів в різних частинах, печі.

Відомий датчик контролю нагрівання [а.с. 1603415, СССР, Б.И. №40, 1990, кл. G08B17/02], що містить
термочутливий елемент, виконаний з плавкого матеріалу, та лінію зв'язку, що забезпечує сигнальний вихід
термодатчика.

Цей датчик непридатний до застосування а печах графітації тому, що лінію зв'язку в ньому виконано у
вигляді механічної системи з підпружиненим штоком, яка втрачає працездатність при температурах процесу.

Найбільш близьким до пропонованого рішення за технічною суттю є пристрій для сигналізації рівня
температури [Добровольский А.А., Переслыцкий Ф.Ф. Пожарная техника. -К.: Техніка, 1981. -240с, cтop.38, 61],
що містить плавкий датчик температури та сигналізатор. Сигналізація спрацьовує при розриві кола
контрольного струму.

Цей пристрій непридатний до застосування в печах графітації тому, що зв'язок між датчиком та
сигналізатором у вигляді електричного кабелю не може бути прокладеним в складному середовищі печі під
потенціалом (електропровідному середовищі при температурі, що перевищує температуру плавлення
матеріалу кабелю).

В основу винаходу покладено задачу вдосконалення пристрою для сигналізації рівня температури, у
якому введення нових блоків та зв'язків забезпечило б передачу сигналу від плавкого датчика к сигналізатору
у складному середовищі, що дозволяє використовувати пристрій в печах графітації.

Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для сигналізації рівня температури, що містить
плавкий датчик температури та сигналізатор, згідно з пропонованим винаходом новим є те, що пристрій
додатково споряджено вібродатчиком, аналізатором амплітуди та механічним перетворювачем, під'єднаним
входом до виходу плавкого датчика температури та сполученим виходом із входом вібродатчика, який
виходом під'єднано до входу аналізатора амплітуди, з'єднаного виходом з входом сигналізатора.

Виконання пристрою із вказаними відмітними ознаками забезпечує передачу сигналу від плавкого датчика
к сигналізатору у складному середовищі печі графітації, а отже і сигналізацію моменту досягнення
температурою відомого рівня в місці встановлення плавкого датчика.

Суть винаходу пояснюється функціональною схемою пристрою для сигналізації рівня температури в печах
графітації.

Пристрій містить плавкий датчик температури 1 та з'єднаний з ним механічний перетворювач 2, які
встановлено в печі графітації 3. Механічний перетворювач з'єднано хвильоводом з вібродатчиком 4, який
своїм виходом сполучено зі входом аналізатора амплітуди 5, що з'єднаний виходом зі входом сигналізатора 6.

Пристрій працює таким чином.
Плавкий датчик температури 1, встановлений в печі графітації 3, з'єднано з механічним перетворювачем 2

ударної дії, який сполучено хвилеводом з вібродатчиком 4, встановленим за межами печі. При досягненні
температурою в місці встановлення плавкого датчика 1 розрахункового рівня (температури плавлення
чутливого елемента) спрацьовує механічний перетворювач 2 і сигнал у вигляді ударної хвилі передається
вібродатчику 4. Факт спрацьовування визначається аналізатором амплітуди 5 акустичного сигналу,
під'єднаним до виходу вібродатчика 4, і у вигляді електричного сигналу передається на вхід сигналізатора 6,
який формує вихідний сигнал пристрою.

Механічний перетворювач 2 можна виконати, як тягар, підвішений безпосередньо на чутливому елементі
плавкого датчика 1 в закритому циліндрі. Циліндр та хвилевод мають бути виконані з термостійкого матеріалу,
наприклад з графіту.

Використання пропонованого пристрою забезпечує можливість сигналізації моментів досягнення
температурою відомих рівнів в місцях встановлення, а отже дозволяє отримувати інформацію про
температурне поле печі графітації.
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