
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(21) 20031110174 
(22) 11.11.2003 
(24) 16.08.2004 
(46) 16.08.2004. Бюл. № 8, 2004 р. 
(72) Панов Євген Миколайович, Коржик Михайло 
Володимирович, Шилович Ігор Леонідович, Лелека 
Сергій Володимирович 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

(57) Візирна труба для пірометрії, що виконана у вигляді 
порожнистого циліндра з вуглецевого матеріалу. яка 
відрізняється тим, що вона з боку встановлення 
пірометра мас кришку з отвором, яка утримує жаростійке 
скло, а з протилежного боку - глухе дно, виконане з 
вуглецевого матеріалу.

 

(54) ВІЗИРНА ТРУБА ДЛЯ ПІРОМЕТРІЇ 

УКРАЇНА              (19)UА (11) 2781                    (13)U
(51)7 G01К11/12



Корисна модель належить до вимірювальної техніки та може бути використана для вимірювання температури
пірометричним методом в печах графітації.

Найбільш близьким до пропонованого рішення за технічною суттю є візирна труба, що виконана у вигляді
порожнього циліндра з вуглецевого матеріалу [Соседов В.П., Чалых Е.Ф. Графитация углеродистых материалов.
-  Μ.:  Металлургия,  1987.  -  С.  85].  Для унеможливлювання проникнення димових газів у візирну трубу,  в ній
створюється надлишковий тиск шляхом прокачування інертного газу (наприклад, аргону).

Ця конструкція дозволяє здійснювати безперервне вимірювання температури в печі пірометричним методом,
але потребує значних витрат інертного газу на кожну кампанію графітації.

В основу пропонованої корисної моделі покладено задачу вдосконалення візирної труби для пірометрії, у якій
присутність нових конструктивних елементів дозволяє виключити використання інертного газу для створення
надлишкового тиску і тим знизити вартість вимірювань температури в печах графітації.

Поставлена задача вирішується тим, що у візирній трубі для пірометрії, виконаній у вигляді порожнистого
циліндра з вуглецевого матеріалу, згідно з пропонованим рішенням новим є те, що вона з боку встановлення
пірометра має кришку з отвором, яка утримує жаростійке скло, а з протилежного боку - глухе дно, виконане з
вуглецевого матеріалу.

Виконання корисної моделі із вказаними відмітними ознаками унеможливлює проникнення у внутрішню
порожнину візирної труби димових газів та повітря, що дозволяє проводити безперервне вимірювання
температури пірометричним методом без використання інертного газу.

Суть корисної моделі пояснюється кресленням.
Візирна труба для пірометрії виконана у вигляді порожнього циліндра 1 з вуглецевого матеріалу. З боку

встановлення пірометра візирна труба має кришку 2 з отвором, яка утримує жаростійке скло 3. З протилежного
боку візирна труба має глухе дно 4 виконане з вуглецевого матеріалу, що ізолює внутрішню порожнину труби від
простору печі.

Корисна модель працює таким чином.
Візирна труба встановлюється у піч так,  щоб її дно 4 розташувалось у потрібній точці вимірювання.  Циліндр

1, дно 4 та жаростійке скло 3 утворюють замкнений простір, який при нагріванні заповнюється газоподібними
оксидами вуглецю із надлишковим тиском, що унеможливлює проникнення димових газів навіть при втраті
візирною трубою герметичності. По тій ж причині у внутрішній простір візирної труби не потрапляє зовнішнє
повітря, що перешкоджає подальшому розвиткові окисних реакцій.

Слід відзначити, що запропонована корисна модель дозволяє визначати температуру не самої потрібної
точки печі, а температуру дна візирної труби, розташованого в потрібній точці. Але ця обставина не створює
значної похибки вимірювання оскільки дно 4 виконано з вуглецевих матеріалів і має невеликий лінійний розмір.


	2781-1
	2781-2

