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кампанії графітації визначають безрозмірну 
температуру заготовок з рівняння:  
θ=-0,0024+0,0847F0; для F0≤0,205; 
або θ=0,0097+0,0255F0; для F0>0,205, 
де θ - безрозмірна температура заготовок; 
F0 - число Фур'є, 
і по її величині розраховують середню температуру 
заготовок. 
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Корисна модель  належить до вимірювальної технік и та може бути використана для визначення
середньої температури заготовок в печах графітації постійного струму.

Одним з параметрів, що характеризують процес графітації, є температура заготовок в печі. За цією
температурою можна відслідковувати процеси, які відбуваються при нагріванні заготовок, а при досягненні її
кінцевого значення 2500-3000°С і  відповідній  витримці  за  часом визначають завершення  процесу графітації.

Найбіль ш близьким до пропонованого рішення є спосіб визначення температури заготовок в печі
графітації, при якому до початку кампанії графітації визначають розміри керна і теплофізичні властивості
заготовок, а під час кампанії вимірюють кількість підведеної електричної енергії [Знамеровский В.Ю.
Математическое моделирование процесса графитации. - М.: Металлургия, 1994г., 64с, С24-25; 31-39].
Температуру заготовок в печі для будь-якого моменту часу к ампані ї графітаці ї визначають  розв'язанням
системи нестаціонарних диференційних рівнянь теплопровідності з внутрішніми джерелами енергії та
граничними умовами методом елементарних енергетичних балансів.

Спосіб дозволяє досліджувати теплові процеси печі графітації, але через великий обсяг розрахунків не
придатний для використання в реальному часі (наприклад, термін розрахунку для процеса графітації тривалістю
50-60 годин перевищує 2 години).

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення  способу визначення температури заготовок
в печі графітації таким чином, щоб можна було оперативно визначати середню температуру заготовок в печі
графітації для будь-якого моменту часу кампанії графітації в залежності від кількості підведеної електроенергії та
відомих розмірів керна і теплофізичних властивостей заготовок.

Поставлена задача вирішується тим, що в способі визначення середньої температури заготовок в печі
графітації, при якому до початку кампанії гравітації визначають розміри керна і теплофізичні властивості
заготовок, а під час кампанії вимірюють кількість підведеної електричної енергії, відповідно до пропонованої
корисної моделі новим є те, що для будь-якого моменту часу кампанії графітації визначають безрозмірну
температуру заготовок відповідно до залежності:

0F0847,00024,0 +-=q ; для 205,0F0 £ ; (1)

або 0F0255,00097,0 +=q ; для 0F >0,205, (2)

де q  - безрозмірна температура заготовок; 0F  - число Фур'є, і по її величині розраховують середню
температуру заготовок.

Залежність безрозмірної температури заготовок у керні q  від числа Фур'є 0F (безрозмірного часу)
установлена на основі результатів експериментальних досліджень і математичного моделювання
температурно-теплового режим у процесу графітаці ї в печах опору по  спеціально розробленій програмі  з
використанням ЕОМ. На підставі даної залежності з використанням відомих сп іввідношень  для  визначення q
і 0F оперативно визначають середню температуру заготовок у керні й у будь-який момент часу оцінюють
їхній температурний стан у печі графітації.

Число Фур'є 0F та безрозмірну тем пературу q  визначають за співвідношенням, відомим із
[„Обжиг и пуск алюминиевых электролизеров» Б.С.Громов, Е.Н.Панов, М.Ф.Боженко и др.;. - М.: Руда и
металлы, 2001г., с.112.]
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де с - питома масова теплоємність, Дж/(кг К), r -  густина матеріалу заготовок,  кг/м3

( )
( )t×
l×t××t

=q
P1000

ht
, (4)

де t  -  поточний час,  год.;  t - середня температура, °С; Р - кількість підведеної електроенергії, кВт год; h -
визначальний розмір, м; l - середня теплопровідність, Вт/(м К).

Приклад визначення середніх температур електродних заготовок.
Під час формування керна печі графітації постійного струму визначають його геометричні розміри.

Теплофізичні властивості електродних заготовок при різних температурах вибираємо з довідкової літератури.
Обчислюють визначальний розмір h керна печі. За визначальний розмір можна прийняти еквівалентний

діаметр керна, тобто
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де F - площа поперечного перетину керна, м2;  u - струмопровідний периметр керна, м;H і b - висота й
ширина керна відповідно ,  м.

Для поточного моменту часу t  на основі інформації про попередні кампанії графітаці ї приймають
орієнтовну середню температуру заготовок, за якою визначають їх середню теплопровідність l  і середню
об'ємну теплоємність с r , Дж/(м3 К), а потім за формулою (3) обчислюють число Фур'є 0F .

За залежністю (1) або (2) обчислюють безрозмірну середню температуру електродних заготовок у печі q .
Для поточного моменту час у t  вим ірюють  к ільк ість  підведеної електроенергії Р( t ) і зі

співвідношення (4) визначають середню температуру:
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Отримане значення вважають попередньою оцінкою середньої температури заготовок у печі.
Для визначеної оціночної середньої температури уточнюються величини l ,  с r , 0F , q  і остаточно

визначають  середню температуру заготовок  t( t ) в послідовності, описаній вище.
Таким чином, спосіб, що заявляється, базується на використанні простих рівнянь, розв'язання яких не

потребує значних обчислювальних ресурсів і відбувається дуже швидко, що дозволяє оперативно оцінювати



температурний стан заготовок у керні печі графітації і дає можливість використовувати його для розрахунків в
реальному часі.
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