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3. Об’єкт дослідження обладнання для пресування (екструзії) вуглеграфітових заготовок.  

4. Предмет дослідження технологічний регламент пресування вуглеграфітової продукції.  

5. Перелік завдань, які потрібно розробити: проаналізувати стан питання експериментального 

дослідження і математичного моделювання процесу та обладнання для екструзії електродних 
вуглеграфітових заготовок; розробити фізичну та математичну моделі тепло-

гідродинамічного стану процесу екструзії коксопекової композиції – вуглеграфітової маси під 
час формування електродних заготовок; виконати експериментальні дослідження фізичних 
властивостей електродної вуглепекової маси; провести експериментальні дослідження з 

розподілу полів температури та швидкості в пресовому інструменті та видавлюваній масі на 
діючому екструзійному устаткуванні; розробити числову модель тепло гідродинамічного 

стану пресового інструменту та провести її верифікацію; теоретично дослідити вплив зміни 
технологічних параметрів (температура, тиск) на показники режиму пресування 
(рівномірність полів швидкості і температури в масі що пресується); провести комплекс 

числових експериментів для визначення раціональних технологічних параметрів 
екструзійного обладнання для пресування електродних вуглеграфітових заготовок; розробити 

рекомендації щодо впровадження енергоефективних процесів та обладнання для одержання 
бездефектних електродних заготовок. 

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: Мета і завдання дослідження. Об’єкт, предмет 
та методи дослідження (1×А1); Фізична модель (1×А1); Математична модель (1×А1); Числова 
методика (1×А1); Вплив технологічних параметрів (6×А1); Висновки (1×А1). 

7. Орієнтовний перелік публікацій 2 статті у фахових журналах України (з них 1 входить до 
наукометричних баз даних), 1 патент України на корисну модель, 3 тези доповідей на 
всеукраїнських науково-практичних конференціях. 
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РЕФЕРАТ 

УДК 67.05:536:537 

Атестаційна магістерська робота «Технологічний регламент 

обладнаннядля екструзії вуглеграфітових електродних заготовок» / НТУУ 

“КПІ”; керівник А.Я. Карвацький. Робота містить: 62 с., 64 рис., 1 табл., 2 дод., 

90 посиланнь. 

Об’єкт дослідження: обладнання для пресування (екструзії) 

вуглеграфітових заготовок. 

Предмет дослідження: технологічний регламент пресування 

вуглеграфітової продукції. 

Мета роботи полягає в розробці раціонального регламенту технології 

пресування вуглеграфітової продукції для забезпечення 

ресурсоенергозбереження. 

Методи дослідження: теоретичні дослідження ґрунтуються на: 1) 

положеннях термодинаміки нерівноважних процесів, теорії континууму; 2) 

достовірних гіпотезах і адекватних математичних моделях; 3) зв’язаних 

системах рівнянь механіки суцільного середовища при взаємодії твердих, рідких 

та газоподібних тіл між собою та фізичними полями різної фізичної природи 

(гравітаційними, тепловими, електромагнітними, радіаційними); 4) застосуванні 

апробованого математичного апарату числового методу скінчених об’ємів 

(МСО) розв’язання задач механіки суцільних середовищ; 5) верифікації 

розроблених числових моделей та перевірки закономірностей, встановлених за 

допомогою числових експериментів. 

Результати роботи та їх новизна: У результаті виконаних у дисертації 

досліджень вперше отримані такі наукові результати: 

1) Фізична модель поведінки коксопекової суміші підчас її пресування через 

мундштук для отримання електродних заготовок. 
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2) Обґрунтування застосування моделі рідини Bingham-Papanastasiou для 

описання тепло-гідродинамічного стану пресового інструменту під час 

екструзії електродних заготовок з коксопекової суміші. 

3) Верифікація числової моделі тепло-гідродинамічного стану пресового 

обладнання за даними експериментальних досліджень. Встановлено, що 

різниця між розрахунковими та експериментальними значеннями температур 

мундштука не перевищує 4-10%, що є цілком прийнятним для проведення 

інженерних розрахунків з метою розробки раціональних регламентів 

експлуатації пресового інструменту за умови зміни складу коксопекової 

суміші та типорозмірів виробів. 

4) Експериментальні дані з дослідження зсувних напружень на границі 

коксопекова маса – мундштук в процесі екструзії електродних заготовок та 

коефіцієнта динамічної в’язкості вуглепекової маси, що є необхідними для 

числового аналізу фізичних полів пресового інструменту. 

5) Теоретичні дослідження впливу зміни технологічних параметрів на 

показники режиму пресування, що необхідно для розробки  ресурсо-

енергозберігаючих регламентів пресування електродних заготовок через 

мундштук. 

За темою дисертації опубліковано 2 наукові статті у фахових наукових 

виданнях України, 3 тези доповідей у збірниках доповідей конференцій, 1 патент 

України на корисну модель 

ЕКСТРУЗІЯ, ВУГЛЕГРАФІТОВІ ЗАГОТОВКИ, МУНДШТУК, 

ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ПРЕСОВИЙ ІСТРУМЕНТ 
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РЕФЕРАТ 

УДК 67.05:536:537 

Аттестационная магистерская работа «Технологический регламент 

оборудования для экструзии углеграфитовых электродных заготовок» / НТУУ 

"КПИ"; Руководитель А.Я. Карвацкий. Работа содержит 62 с., 64 рис., 1 табл., 2 

доп., 90 источник. 

Объект исследования: оборудование для прессования (экструзии) 

углеграфитовых заготовок. 

Предмет исследования: технологический регламент прессования 

углеграфитовой продукции. 

Цель работы заключается в разработке рационального регламента 

технологии прессования углеграфитовой продукции для обеспечения 

ресурсоэнергосбережение. 

Методы исследования: теоретические исследования основываются на: 1) 

положениях термодинамики неравновесных процессов, теории континуума; 2) 

достоверных гипотезах и адекватных математических моделях; 3) связанных 

системах уравнений механики сплошной среды при взаимодействии твердых, 

жидких и газообразных тел между собой и физическими полями различной 

физической природы (гравитационными, тепловыми, электромагнитными, 

радиационными) 4) применении апробированного математического аппарата 

численного метода конечных объемов (МКО) решение задач механики 

сплошных сред; 5) верификации разработанных численных моделей и проверки 

закономерностей, установленных с помощью численных экспериментов.  

Результаты работы и их новизна: В результате выполненных в 

диссертации исследований впервые получены следующие научные результаты: 

1) Физическая модель поведения коксопековой смеси во время ее 

прессования через мундштук для получения электродных заготовок.  
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2) Обоснование применения модели жидкости Bingham-Papanastasiou для 

описания тепло-гидродинамического состояния прессового инструмента во 

время экструзии электродных заготовок с коксопековои смеси.  

3) Верификация числовой модели тепло-гидродинамического состояния 

прессового оборудования по данным экспериментальных исследований. 

Установлено, что разница между расчетными и экспериментальными 

значениями температур мундштука не превышает 4-10%, что является вполне 

приемлемым для проведения инженерных расчетов с целью разработки 

рациональных регламентов эксплуатации прессового инструмента при смене 

состава коксопековой смеси и типоразмеров изделий. 

4) Экспериментальные данные по исследованию сдвиговых напряжений на 

границе коксопекова маса – мундштук в процессе экструзии электродных 

заготовок и коэффициента динамической вязкости вуглепековой массы, 

необходимые для численного анализа физических полей прессового 

инструмента. 

5) Теоретические исследования влияния изменения технологических 

параметров на показатели режима прессования, что необходимо для разработки 

ресурсо-энергосберегающих регламентов прессования электродных заготовок 

через мундштук. 

По теме диссертации опубликовано 2 научные статьи в профессиональных 

изданиях Украины, 3 тезисы докладов в сборниках докладов конференций, 1 

патент Украины на полезную модель. 

ЭКСТРУЗИЯ, УГЛЕГРАФИТОВЫЕ ЗАГОТОВКИ, МУНДШТУК, 

ЧИСЛОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРЕССОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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ABSTRACT 

Attestation master thesis "Production schedules equipmentfor extrusion 

vuhlehrafitovyh electrode blanks" / "KPI"; manager AJ Karvatskyy. The work contains 

162 p., 64 fig., 1 tab., 2 ext., 90 references. 

Object of study: Equipment pressing (extrusion) vuhlehrafitovyh blanks. 

Subject of research: production schedules pressing vuhlehrafitovoyi products. 

Objective is to develop efficient compression technology vuhlehrafitovoyi 

regulations for products resursoenerhozberezhennya. 

Methods: theoretical study based on: 1) the provisions of the thermodynamics 

of nonequilibrium processes, continuum theory; 2) adequate and reliable hypotheses 

mathematical models; 3) related systems of equations of continuum mechanics the 

interaction of solid, liquid and gaseous bodies between himself and physical fields of 

different physical nature (gravitational, thermal, electromagnetic, radiation); 4) the use 

of mathematical tools proven numerical method of finite volumes (MSO) for solving 

problems of continuum mechanics; 5) Verification of the developed numerical models 

and verification of laws established by means of numerical experiments. 

Results and their novelty: The result of the first studies in the thesis, the 

following scientific results: 

1) Physical model behavior koksopekovoyi mixture during its extrusion through 

the mouthpiece for electrode blanks. 

2) Justification models use a liquid Bingham-Papanastasiou to describe the 

thermal state of the hydrodynamic pressing tool during extrusion billet electrode 

koksopekovoyi mixture. 

3) Verification of numerical hydrodynamic model of heat press equipment status 

according to experimental studies. It was established that the difference between the 

calculated and experimental values mouthpiece temperature does not exceed 4-10%, 

which is quite acceptable for engineering calculations to develop rational exploitation 

regulations forging tools subject to change koksopekovoyi mixture of sizes and 

products. 
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4) The experimental data from the study shear stress on the boundary 

koksopekova weight - a mouthpiece during extrusion of electrode blanks and dynamic 

viscosity coefficient vuhlepekovoyi mass that is necessary for the numerical analysis 

of physical fields of press tools. 

5) Theoretical studies of the impact of changing process parameters on the 

performance mode pressing the need for the development of resource-energy-saving 

regulations extrusion billet electrode through the mouthpiece. 

By Theme dissertation published two scientific articles in professional journals 

of Ukraine, 3 abstracts in conference collections of papers, 1 patent of Ukraine for 

utility model. 

EXTRUSION BILLET VUHLEHRAFITOVI MOUTHPIECE, NUMERICAL 

SIMULATION, PRESSING ISTRUMENT 
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ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ ......... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

ВСТУП.............................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

1 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ТА ОБЛАДНАННЯ ПРЕСОВОГО 

ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ЕКСТРУЗІЇ ЕЛЕКТРОДНИХ ЗАГОТОВОК... ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

1.1 Різновидність способів пресуванняОшибка! Закладка не 

определена. 

1.1.1 Пресування в прес-формах .... Ошибка! Закладка не определена. 

1.1.2 Ізостатичне пресування ......... Ошибка! Закладка не определена. 

1.1.3 Мундштучне пресування ....... Ошибка! Закладка не определена. 

1.2 Динамічне пресування............. Ошибка! Закладка не определена. 

1.3 Основні технологічні процеси під час екструзії електродної маси

 ................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

1.4 Переваги застосування методу видавлювання через мундштук в 

технологічному обладнанні.................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.5 Можливі способи зі вдосконалення процесу пресування 

вуглеграфітових заготовок ..................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.6 Застосування математичного моделювання фізичних полів під час 

екструзії вуглепекових композитів через мундштукОшибка! Закладка не 

определена. 

1.6.1 Рівняння збереження ............. Ошибка! Закладка не определена. 

1.6.2 Матеріальні рівняння (стану) Ошибка! Закладка не определена. 

1.7 Числові методи розв'язання задач, що описують поведінку 

коксопекової суміші ............................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.8 Висновки і завдання дослідженьОшибка! Закладка не определена. 

  

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 
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2 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛО-ГІДРОДИНАМІЧНОГО 

СТАНУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕКСТРУЗІЇ 

ВУГЛЕГРАФІТОВИХ ЕЛЕКТРОДНИХ ЗАГОТОВОКОШИБКА! ЗАКЛАДКА 

НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

2.1 Фізична та математична моделі тепло-гідродинамічного стану 

пресового устаткування.......................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.2 Методика числового розв’язання задачі на базі методу скінченних 

об’ємів .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.2.1 Дискретизація та розв’язання скалярних рівнянь ...............Ошибка! 

Закладка не определена. 

2.2.2 Особливості дискретизації рівнянь руху і нерозривності...Ошибка! 

Закладка не определена. 

2.3 Висновки ................................. Ошибка! Закладка не определена. 

3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ВУГЛЕПЕКОВИХ КОМПОЗИТІВ ТА ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ 

ПРЕСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ .. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

3.1 Динамічна в’язкість................. Ошибка! Закладка не определена. 

3.2 Зсувні напруження .................. Ошибка! Закладка не определена. 

3.3 Термоаудит пресового інструментуОшибка! Закладка не 

определена. 

3.4 Висновки ................................. Ошибка! Закладка не определена. 

4 ЧИСЛОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСЕЦУ ЕКСТРЦЗІЇ ЕЛЕКЕТРОДНІХ 

ЗАГОТОВОК.............................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

4.1 Верифікація числової моделі... Ошибка! Закладка не определена. 

4.2 Результати налагоджульних числових експериментів  .........Ошибка! 

Закладка не определена. 

4.3 Послідовність роботи пресового інструментуОшибка! Закладка не 

определена. 
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4.4 Граничні умови для числової моделі пресування електродних 

заготовок ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

4.5 Результати числового моделюванняОшибка! Закладка не 

определена. 

4.6 Вплив різних технологічних параметрів на показники режиму 

пресування.............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

4.6.1 Вплив зміни швидкості пресуванняОшибка! Закладка не 

определена. 

4.6.2 Вплив зміни температури маси завантаженняОшибка! Закладка 

не определена. 

4.6.3 Вплив зміни електричної потужності індуктораОшибка! Закладка 

не определена. 

4.6.4 Вплив зміни температури індуктора вхідної частини ........Ошибка! 

Закладка не определена. 

4.6.5 Вплив зміни температури масного циліндраОшибка! Закладка не 

определена. 

4.7 Аналіз отриманих результатів  . Ошибка! Закладка не определена. 

4.8 Висновки ................................. Ошибка! Закладка не определена. 

5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ 

ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ БЕЗДЕФЕКТНИХ 

ЕЛЕКТРОДНИХ ЗАГОТОВОК . ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

5.1 Спосіб визначення раціональних конструктивно-технологічних 

параметрів процесу екструзійного пресування електродних заготовок з 

вуглевмісної композиції ......................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.2 Модернізація пристрою для пресування електродних заготовок

 ................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

5.3 Висноски ................................. Ошибка! Закладка не определена. 

6 ОХОРОНА ПРАЦІ Й НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

6.1 Вимоги до виробничих будівельОшибка! Закладка не определена. 
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6.2 Вимоги до виробничих процесів та обладнанняОшибка! Закладка 

не определена. 

6.3 Вимоги до опалення та вентиляціїОшибка! Закладка не 

определена. 

6.4 Вимоги до освітлення .............. Ошибка! Закладка не определена. 

6.5 Вимоги до засобів індивідуального захистуОшибка! Закладка не 

определена. 

6.6 Вимоги до санітарного контролю шкідливих факторів виробничого 

середовища ............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

6.7 Вимоги до санітарно-побутового забезпеченняОшибка! Закладка 

не определена. 

6.8 Вимоги до санітарної охорони навколишнього середовищаОшибка! 

Закладка не определена. 

ВИСНОВКИ ..................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

ПРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ....... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

ДОДАТКИ ........................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

ДОДАТОК А..................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

ДОДАТОК Б ..................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
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 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

Умовні позначення: 

A  – вектор площі поверхні, м2 ; 

fA  – вектор площі грані f ; 

vС  – об’ємна ізохорна теплоємність, Дж/(м3К); 

D  – девіатор швидкості деформації, с -1; 

D  – діаметр сфери, м; 

D  – діаметр вимірювального циліндра, м; 

D  – коефіцієнт дифузії для  ; 

F  – вектор об’ємної сили, Н/м3; 

F  – сила, Н; 

I  – одинична матриця; 

fJ  – масовий потік через грань f  комірки; 

fnN  – кількість вузлів на грані f  комірки; 

cN  – кількість комірок, що оточують вузол 1n ; 

fN  – кількість граней, що оточують комірку; 

S  – об’ємна густина внутрішнього джерела величини  ; 

T  – симетричний тензор зсувних напружень, Па; 

T  – абсолютна температура, К; 

pТ  – температура навколишнього середовища, К; 

DT :  – дисипативний член, Вт/м3; 

v  – вектор швидкості, м/с; 

V  – об’єм комірки, м3; 

zV  – вертикальна компонента вектора швидкості сфери, м/с; 

pc  – масова ізобарна теплоємність, Дж/(кг∙К); 
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е  – масова внутрішня енергія, Дж/кг; 

f  – площа контакту дослідної маси з вимірювальним 

циліндром, м2; 

g  – вектор гравітації, м/с2; 

zg  – вертикальна компонента вектора прискорення вільного 

падіння, м/с2; 

h  – відстань, м; 

h  – масова ентальпія, Дж/кг; 

l  – довжина вимірювальної ділянки циліндра з масою, м; 

m  – експоненціальний множник, с; 

n  – зовнішня нормаль до поверхні вхідного або відхідного 

перетину; 

n – кількість вимірів; 

P  – довірчива ймовірність; 

p  – зовнішній гідростатичний тиск, Па;  

p  – поправка тиску у комірці, Па; 

q  – вектор густини теплового потоку, Вт/м2; 

vq  – об’ємна густина джерел теплоти, що пов’язана із  

джоулевою теплотою, Вт/м3; 

r  – вектор зміщення від центра комірки до центра грані; 

icnr 1
 – відстань від вузла 1n  до центра поточної комірки; 

t  – час, с; 

u  – вектор швидкості руху середовища, м/с; 

zu  – вертикальна компонента вектора швидкості 

середовища, м/с; 

x  – найбільш ймовірне значення вимірюваної величини 

або середньо арифметичне її значення; 

x ,  xS  – випадкові величини; 

ix  –  окреме значення вимірюваної величини; 
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 zyx ,,  – декартові координати, м; 

  – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2К); 

p  – коефіцієнт нижньої релаксації для тиску; 

окрпрдат ,,   – похибки вимірювального датчика, приладу і 

округлення, відповідно; 

 k2  – систематична і методична похибки; 

  – швидкість зсувної деформації, с-1; 

  – швидкість деформації, с-1; 

  – модуль другого інваріанту від γ , с-1; 

 – ефективна в’язкість як функція другого інваріанта   

від  , Па·с; 

f  – потік  , що передається через грань f ; 

f  – значення величини   у центрі грані комірки; 

  – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(мК); 

eff  – ефективний коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м∙К); 

eff  – ефективний коефіцієнт динамічної в’язкості, Па∙с; 

 ix  – випадкова похибка окремого виміру; 

  – густина, кг/м3; 

f  – густина середовища, кг/м3; 

fff Av   – масовий потік через грань; 

     xxx  3  ,2  ,  – границі довірчих інтервалів; 

τ  – тензор напруження, Па;  

sh.stressτ  – тензор зсувних напружень, Па; 

τ  – другий інваріант від τ , Па; 

τ  – тензор зсувних напружень, відповідно до моделі 

Bingham, Па; 
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vτ :  – член, що відповідає дисипації механічної енергії, Вт/м  

  – коефіцієнт Ст’юдента; 

k  – поправка на вплив систематичної похибки k -го 

фактору; 

Символи: 

  –  оператор Гамільтона; 

  –  градієнт  величини   ; 

f  – градієнт величини   на грані f ; 

 – оператор Лапласа; 

  – тривалість проведення одного циклу вимірювань, с; 

kx  – абсолютна систематична похибка k -го фактору; 



()
 

– повна або субстанціональна похідна; 

: – оператор подвійного скалярного добутку; 

∙ – оператор скалярного добутку векторів; 

 

Скорочення: 

CFD – Computational Fluid Dynamics; 

OpenFOAM – Open Field Operation and Manipulation; 

PBS – Pressure-Based Solver; 

SIMPLE – Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations; 

SIMPLEC – SIMPLE-Consistent; 

ДГП – динамічне гаряче пресування; 

кафедра ХПСМ – кафедра хімічного, полімерного та силікатного 

машинобудування; 

КПІ – київський політехнічний інститут; 

МГЕ – метод граничних елементів; 

МСЕ – метод скінченних елементів; 

МСО – метод скінченних елементів; 
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МСР – метод скінченних різниць; 

НДЦ – науково-дослідницький центр; 

НТУУ – національного технічного університету України; 

ПВЕ – питомі витрати енергії; 

РТ – ресурсозберігаючі технології; 

СЛАР – системи лінійних алгебричних рівнянь; 

ТВР – вольфрам-ренієві термопари; 

ТХА – хромель-алюмелеві термопари. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. На етапі пресування вуглеграфітового виробництва в 

отримуваних заготовках закладають у майбутню графітовану продукцію 

властивості однорідності та якості. Важливе значення при формуванні якісних 

заготовок є сировина, яка складається із продуктів нафтової та кам’яновугільної 

промисловості – нафтовий кокс та кам’яновугільний пек. Технологічна ланка 

пресування включає в себе: приготування вуглепекової суміші у змішувачі, 

транспортування приготовленої маси до форкамери пресу, заповнення масного 

циліндра пресу охолодженою масою, підпресування маси; власне пресування 

виробів; відрізка заготовки певної довжини; охолодження водою та огляд 

заготовки на приймальному столі пресу; транспортування заготовки на рольганг 

для охолодження водою (або у ванну з водою); транспортування заготовки на 

стелаж для проведення виробничого контролю. Пресування вуглепекової маси 

через заданий калібр мундштука з метою надання заготовкам необхідної 

геометричної форми та розмірів здійснюють на прошивних гідравлічних пресах 

при дотриманні температурних режимів в межах  115–150 °С і тиску 4 МПа. 

Проблема появи бракованої продукції полягає в нерівномірності розподілу 

швидкості по перерізу калібрувальної частини мундштука за рахунок 

прилипання вуглепекової маси до внутрішньої поверхні. Умови прилипання 

вуглепекової маси тісно зв’язані з температурою її розм’якшення. Різниця за 

швидкістю між центральною та периферійною частинами видавлюваної маси 

призводить до значних напружень, що супроводжуються появою тріщин. 

Використання периферійного нагрівання із заданим раціональним 

температурним полем по перерізу пресованої заготовки дозволить забезпечити 

рівномірний розподіл швидкості маси по перерізу мундштука та відповідно 

зменшення ймовірності появи тріщин та виходу браку. 

Розробка методик та заходів з ресурсоенергозбереження із застосуванням 

раціональних регламентів (температурні та швидкісні режими процесу 

пресування) пресування вуглеграфітових виробів дозволяє досягти зменшення 
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питомої витрати енергії (ПВЕ) за умови підвищення якості кінцевого продукту 

та зменшення виходу браку є безумовно актуальною задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано на кафедрі хімічного, полімерного та силікатного машинобудування 

(ХПСМ) та у науково-дослідному центрі «Ресурсозберігаючі технології» (НДЦ 

«РТ») Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») відповідно до наукових планів 

фундаментальних і прикладних досліджень НДЦ «РТ» з 2014 р. по 2016 р.: 

«Розробка ресурсозберігаючого регламенту пресування вуглеграфітових 

виробів» 2015–2016 рр., №ДР 0115U002409; автор – виконавець теми. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

раціонального регламенту технології пресування вуглеграфітової продукції для 

забезпечення ресурсоенергозбереження. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: 

1) Проаналізувати стан питання експериментального дослідження і 

математичного моделювання процесу та обладнання для екструзії 

електродних вуглеграфітових заготовок. 

2) Розробити фізичну та математичну моделі тепло-гідродинамічного стану 

процесу екструзії коксопекової композиції – вуглеграфітової маси під час 

формування електродних заготовок. 

3) Виконати експериментальні дослідження фізичних властивостей електродної 

вуглепекової маси. 

4) Провести експериментальні дослідження з розподілу полів температури та 

швидкості в пресовому інструменті та видавлюваній масі на діючому 

екструзійному устаткуванні. 

5) Розробити числову модель тепло гідродинамічного стану пресового 

інструменту та провести її верифікацію.  

6) Теоретично дослідити вплив зміни технологічних параметрів (температура, 

тиск) на показники режиму пресування (рівномірність полів швидкості і 

температури в масі що пресується).  
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7) Провести комплекс числових експериментів для визначення раціональних 

технологічних параметрів екструзійного обладнання для пресування 

електродних вуглеграфітових заготовок.  

8) Розробити рекомендації щодо впровадження енергоефективних процесів та 

обладнання для одержання бездефектних електродних заготовок. 

Об’єкт дослідження – обладнання для пресування (екструзії) 

вуглеграфітових заготовок. 

Предмет дослідження – технологічний регламент пресування 

вуглеграфітової продукції. 

Методи дослідження. Теоретичні дослідження ґрунтуються на: 1) 

положеннях термодинаміки нерівноважних процесів, теорії континууму; 2) 

достовірних гіпотезах і адекватних математичних моделях; 3) зв’язаних 

системах рівнянь механіки суцільного середовища при взаємодії твердих, рідких 

та газоподібних тіл між собою та фізичними полями різної фізичної природи 

(гравітаційними, тепловими, електромагнітними, радіаційними); 4) застосуванні 

апробованого математичного апарату числового методу скінчених об’ємів 

(МСО) розв’язання задач механіки суцільних середовищ; 5) верифікації 

розроблених числових моделей та перевірки закономірностей, встановлених за 

допомогою числових експериментів. 

Наукова новизна отриманих результатів. У результаті виконаних у 

дисертації досліджень вперше отримані такі наукові результати: 

1) Фізична модель поведінки коксопекової суміші підчас її пресування через 

мундштук для отримання електродних заготовок. 

2) Обґрунтування застосування моделі рідини Bingham-Papanastasiou для 

описання тепло-гідродинамічного стану пресового інструменту під час 

екструзії електродних заготовок з коксопекової суміші. 

3) Верифікація числової моделі тепло-гідродинамічного стану пресового 

обладнання за даними експериментальних досліджень. Встановлено, що 

різниця між розрахунковими та експериментальними значеннями температур 

мундштука не перевищує 4 %, що є цілком прийнятним для проведення 
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інженерних розрахунків з метою розробки раціональних регламентів 

експлуатації пресового інструменту за умови зміни складу коксопекової 

суміші та типорозмірів виробів. 

4) Експериментальні дані з дослідження зсувних напружень на границі 

коксопекова маса-мундштук в процесі екструзії електродних заготовок та 

коефіцієнта динамічної в’язкості вуглепекової маси, що є необхідними для 

числового аналізу фізичних полів пресового інструменту. 

5) Теоретичні дослідження впливу зміни технологічних параметрів на 

показники режиму пресування, що необхідно для розробки  ресурсо-

енергозберігаючих регламентів пресування електродних заготовок через 

мундштук. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному: 

1) Розроблено ресурсозберігаючий регламент пресування вуглеграфітових 

заготовок через мундштук.  

2) За результатами наукових досліджень подано 1 заявку на патент України, що 

включає спосіб пресування електродних заготовок. 

3) Результати дисертаційної роботи заплановано використати у навчальному 

процесі кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування 

НТУУ «КПІ» при викладанні курсу «Механіка суцільних середовищ – 2. 

Нелінійні задачі механіки суцільних середовищ». 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем визначено стан і тенденції 

розвитку процесу пресування електродних заготовок з коксопекової суміші. 

Прийнято участь у розробці фізичної та математичної моделей процесу 

виготовлення вуглеграфітових заготовок методом екструзії через мундштук. 

Виконано обробку експериментальних даних з фізичних властивостей 

вуглепекової суміші та даних експериментальних досліджень, отриманих в 

промислових умовах. Проведено числовий аналіз тепло-гідродинамічного стану 

пресового інструменту та прийнято учать у розробці ресурсозберігаючого 

регламенту обладнання. 

Розробку математичних моделей, узагальнення отриманих результатів на 
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написання наукових статей здійснено разом з д.т.н., проф. Карвацьким А. Я. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися та обговорювалися на всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, що відбувалися на кафедрі ХПСМ НТУУ «КПІ» «Ефективні 

процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» (Київ, 2015, 

2016), а також на наукових семінарах кафедри ХПСМ НТУУ «КПІ». 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 2 наукові статті у фахових 

наукових виданнях України, 3 тези доповідей у збірниках доповідей 

конференцій, 1 патент України на корисну модель. 
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1 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ТА ОБЛАДНАННЯ 

ПРЕСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ЕКСТРУЗІЇ ЕЛЕКТРОДНИХ 
ЗАГОТОВОК 

На переділі пресування електродних заготовок закладаються в основному 

всі спадкові властивості, що визначають якість готових електродних виробів. В 

цілому на властивості електродних пресованих заготовок впливають параметри 

технологічного і конструктивного характеру, які супроводжують процес 

підготовки і пресування вуглецевих мас [1]. 

Конструктивні фактори відображають тип і стан робочих органів 

основного технологічного обладнання – змішувачів, міксерів-охолоджувачів, 

пресів і пресового інструменту, спосіб прийому і передачі заготовок на 

охолоджувальний пристрій, устаткування і спосіб різання електродних 

заготовок, особливості конструкції і засоби для обігріву пресового інструменту. 

Несталий вплив окремих чинників процесу пресування і особливо 

відхилення параметрів технологічного регламенту можуть значно погіршувати 

стабільність фізико-хімічних властивостей і в підсумку якість готових 

електродних вуглеграфітових виробів [1, 2]. 

1.1 Різновидність способів пресування 

Продукція, яку у великому асортименті виробляють електродні 

підприємства, відрізняються не тільки фізико-механічними, але й розмірами та 

формою. Форму, розміри і щільність матеріалам надають в процесі пресування. 

У промисловій практиці найбільшого поширення набули два способи 

пресування: у прес-форму і видавлюванням через мундштук [2]. Однак також 

широко застосовуються інші методи пресування, які мають деякі відмінності в 

процесі формування.  
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1.1.1 Пресування в прес-формах 

Пресування в прес-формах найбільш поширене у зв'язку з тим, що воно 

забезпечує отримання деталей, які практично не піддаються механічній обробці 

після формування [3]. 

Пресування в прес-формах може бути одностороннім і двостороннім. 

Одностороннє пресування застосовується підчас виготовлення виробів простої 

конфігурації, у яких відношення довжини або висоти до діаметру або товщини 

не перевищує 3. 

Розміри пресованого виробу в напрямку, перпендикулярному напряму 

пресування, визначаються розмірами порожнини прес-форми і є для даної прес-

форми стабільними. Розмір в напрямку пресування (по висоті) може змінюватися 

під час кожного чергового пресування. 

Отримання виробів заданої висоти можна забезпечити або пресуванням з 

використанням обмежувачів висоти (так зване пресування до  упору), коли хід 

плунжера пресу обмежується спеціальними обмежувачами, або шляхом 

контролю тиску пресування по індикатору або манометру. Пресування до упору 

забезпечує високу продуктивність і отримання виробів з розмірами, які залежать 

від коливань характеристик маси внаслідок впливу останніх на пружну післядію. 

Метод пресування за тиском ґрунтується на наявності точної відповідності між 

прикладеним тиском і щільністю спресованого виробу для кожного виду 

електродної маси. 

Операція пресування через специфічні особливості накладає обмеження на 

форму й розміри пресованих виробів. Наприклад, неможливо отримати вироби з 

бічними западинами, які доводиться виготовляти додатковою механічною 

обробкою. Отвори, перпендикулярні напрямку пресування, необхідно 

висвердлювати після операцій пресування і спікання. 

Найбільш поширеними видами дефектів пресованих виробів є розшаровані 

тріщини (розшарування) та осипання граней. Причинами розшарування є 

неправильний режим пресування (високий тиск пресування за умови 
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використання непластичних наповнювачів з великою пружною післядією), 

неправильна конструкція прес-форми та її погано оброблені стінки, нерівномірна 

засипка маси в порожнину матриці та інші фактори [3]. 

1.1.2 Ізостатичне пресування 

Ізостатичним називають пресування в еластичній оболонці під дією 

всебічного стискання. У разі, якщо стискуюче зусилля створюється рідиною, 

пресування називають гідростатичним, а якщо газом – газостатичним. 

При гідростатичному пресуванні наповнювач засипається в гумову 

оболонку, поміщають її в робочу камеру гідростата, в якій створюють 

необхідний тиск рідиною за допомогою насоса високого тиску.  

У якості рідини може використовуватися масло, вода, гліцерин. При цьому 

виді пресування майже відсутнє тертя частинок порошку об стінки оболонки, 

оскільки ті з них, які прилягають до оболонки, переміщаються разом з нею. 

Рівність і рівномірність стискаючих зусиль у всіх напрямках призводить до того, 

що відношення бічного тиску до тиску пресування дорівнює одиниці. Густина 

різних ділянок одержуваних виробів пресування практично однаково. 

Порошок, що знаходиться в оболонці, до накладання на нього тиску 

піддають вібрації для забезпечення рівномірної щільності засипки і дегазації, 

оскільки повітря, що наявне у порах засипки, буде перешкоджати ущільненню 

виробу. 

Гідростатичним пресуванням отримують циліндри, труби, кулі та інші 

вироби. До недоліків гідростатичного пресування слід віднести труднощі 

отримання виробів з розмірами близькими до заданих і необхідність 

застосування механічної обробки під час виготовлення виробів точних форм і 

розмірів, а також низьку продуктивність процесу. 

Газостатичне пресування поки не отримало широкого застосування через 

складність конструкцій пристроїв, що виконують пресування. Воно може 

застосовуватися за кімнатної температури або за підвищених температур. 



28 

 
Пресування за високих температур поєднується з процесом спікання і дає 

можливість отримувати вироби практично будь-яких матеріалів з густиною, 

близькою до теоретичної [3]. 

1.1.3 Мундштучне пресування 

Мундштучне пресуванням називають формування заготовок шляхом 

продавлювання суміші наповнювача з пластифікатором через отвір в матриці. 

При мундштучному пресуванні можна продавлювати через мундштук або 

суміш наповнювача зі зв'язувальним (електродної маси), або попередньо 

спресовану заготовку, яку перед продавлювання підігрівають.   

В якості наповнювача для приготування суміші слугують непрожарений і 

прожарений кокс, як в’яжуче – кам'яновугільний середньотемпературний пек з 

температурою розм'якшення по кільцю і шару 82 С. Маси, які складаються на 

70 % прокаленного коксу і 30 % пеку та 60 % непрожареного коксу і 40 % пеку 

після гарячого змішування охолоджували і диспергували до розміру частинок 

менше 0,15 мм [4]. 

Мундштучне пресування ефективно при виробництві електродів різного 

сортаменту з пекококсової суміші [2], а також в інших виробництвах, наприклад, 

для отримання прутків, труб, куточків і інших великих по довжині виробів з 

матеріалів, що погано пресуються, в тому числі порошків тугоплавких металів і 

сполук, твердих сплавів та інших [3]. 

1.2 Динамічне пресування 

Динамічне формування являє собою процес пресування з використанням 

імпульсних навантажень або вібрації. Відмінною рисою такого формування є 

висока швидкість прикладання навантаження до порошкоподібного матеріалу. У 

зв'язку з цим його часто називають високошвидкісним. 
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За джерело енергії використовують енергію вибуху заряду вибухової 

речовини, ударну хвилю високої інтенсивності, що виникає підчас розряду 

акумульованої електричної енергії та впливає на матеріал через рідину, енергію 

стисненого газу, вібрацію. 

При вибуховому формуванні енергія вибуху передає певну швидкість 

пристрою, вдаряє по прес-пуансону, або передається на пресований порошок 

через рідину, або впливає на пресований порошок, укладений в еластичну 

оболонку або тонкостінний металевий контейнер. Такий високошвидкісний вид 

пресування призводить до виділення теплоти і нагрівання контактних 

міжчасткових ділянок, що полегшує процес деформування. В результаті густина 

заготовок досягає більшого значення, ніж за звичайних методів пресування 

низькошвидкісними навантаженнями. 

Різновидом динамічного формування є динамічне гаряче пресування 

(метод ДГП). Метод заснований на попередньому холодному формуванні 

пористої заготовки з порошкової шихти заданого складу, її подальшому 

короткочасному нагріванні і допресуванні динамічними навантаженнями. Цей 

метод дає змогу отримувати практично безпористі вироби точних розмірів і з 

високою чистотою поверхні. 

При вібраційному формуванні використовується ефект сприятливого 

впливу вібрації на процес ущільнення, що пов'язано з  руйнуванням 

міжчасткових зв'язків і поліпшенням взаєморухливості частинок. В результаті 

досягається щільне укладання частинок при меншому тиску пресування і 

забезпечується висока рівномірність розподілу густини за об’ємом  заготовки. 

Енергія вібрації витрачається на подолання інерції і пружного опору 

вібруючої системи і на подолання інерції, сил тертя і зчеплення порошку, що 

ущільнюється. У разі ущільнення порошку невеликої маси основну роль 

відіграють інерція і пружні властивості системи. Тому для забезпечення 

найбільш раціонального режиму ущільнення слід вибирати частоту вібрації 

ближче до власної частоти коливань системи. При ущільненні великих мас 

порошку основну роль відіграватимуть власна частота коливань шару частинок 
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і сили зв'язку між ними. Тому частоту вібрації вибирають ближче до резонансної 

або по відношенню до вібруючої системи, або по відношенню до ущільнюючої 

маси порошку. За умови правильного вибору частоти, прискорення і амплітуди 

вібрації щільність і міцність виробів вища, ніж за статичного пресування. 

У всіх випадках, що вимагають високого тиску при статичному пресуванні, 

застосування вібрації буде доцільним [3]. 

1.3 Основні технологічні процеси під час екструзії електродної маси 

Найбільшого поширення в промисловості набув спосіб гідростатичного 

пресування, який здійснюється видавлюванням маси через мундштук у 

виробництві вугільних і графітованих електродів та багатьох інших видів 

конструкційних виробів у різних галузях промисловості (рисунок 1.1). Цей 

спосіб дає змогу отримати заготовки з поперечним розміром від 30 мм до 1200 

мм і забезпечує найбільшу продуктивність процесу за досить рівномірних 

фізико-механічних властивостях готових виробів [1].  

 
1 – контейнер, 2 – мундштук, 3 – вуглепекова маса, 4 – пуансон 

Рисунок 1.1 –  Схема способу пресування видавлюванням через мундштук 

Під час пресування видавлюванням ущільнена маса безперервно виходить 

через мундштук у вигляді готового виробу. Пресувати електродну масу можна 

тільки в гарячому стані. Якість маси і температурний режим визначають 

величину тиску, за якого може відбуватися процес.  
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Процес пресування складається з двох самостійних операцій: 

підпресування і саме пресування. Підпресуванням називають операцію 

ущільнення маси, завантаженої в контейнер, за умови закритого вихідного 

отвору мундштука.  

У конструкції пресу повинні бути передбачені пристрої для виконання цієї 

операції. Конструктивно це оформляється по-різному: або між контейнером і 

мундштуком встановлюється підпресовуюча плита, або у вихідний частини 

мундштука – запірний пристрій. 

При запресовуванні досягається дуже високий ступінь ущільнення маси в 

контейнері. Це формує характер витоку маси через мундштук, що дає 

можливість отримувати пресування більш високого ступеня однорідності і 

щільності. Підпресування виключається лише в тих випадках, якщо в контейнер 

маса завантажується попередньо утрамбована або затрамбовується 

безпосередньо в контейнері. 

 Вибір тиску підпресування за різного ступеню ізометрії зерен 

наповнювача та його крупності може вплинути на якість готових виробів. 

Пресування полягає у витісненні електродної маси з контейнера через 

мундштук. Маса під впливом поршня пресу просувається уздовж контейнера 

паралельно шарам перетину контейнера. На границі з мундштуком відбуваються 

значні зміни характеру пересування шарів маси: внутрішні шари починають 

випереджати периферійні, оскільки шлях руху у них коротший за периферійні. 

Такий характер пересування маси призводить до її розшарування, що знижує 

якість ущільнення і структури пресування. Позбутися цього негативного 

результату неможливо, необхідно лише прямувати до зменшення ступеня 

розшарування, або не допускати його подальший розвиток. Різко змінюють 

характер витоку маси, викликаючи ускладнення процесу пресування і 

погіршення якості пресування, такі параметри як порушення теплового режиму 

пресування, нерівномірна температура маси в об`ємі контейнера, занадто великі 

шматки завантаженої маси, різна пластичність маси в одному завантаженні 

контейнера. 



32 

 
Нові порції завантаження пресмаси виконуються у залишок попередньої 

порції маси, що знаходиться в мундштуку. У цьому випадку ділянка стикування 

мас на виході з мундштука повинна бути вилучена, тому що під час випалювання 

на ній утворюються тріщини через неоднакову усадку кожного шару маси.  

У процесі пресування утворюються специфічні структури вуглеграфітових 

матеріалів, які визначають анізотропію властивостей кінцевого продукту. 

Коли маса пресується, ізометричні частинки в ній найбільших розмірів 

укладаються перпендикулярно до напрямку деформуючих зусиль. Ступінь 

орієнтування в анізометрічних частинок залежить від їх форми і довжини шляху, 

який вони проходять за час пресування.  

Найбільш довгий шлях частинки проходять при пресуванні виробів на 

прошивних пресах (спосіб видавлювання), і в цих умовах досягається найбільш 

досконале орієнтування анізометрічних частинок [2].  

1.4 Переваги застосування методу видавлювання через мундштук в 

технологічному обладнанні  

Переваги методу пресування вуглеграфітових виробів через мундштук 

полягають у забезпечені таких характеристик заготовок та процесу в цілому [1]: 

 чистота поверхні заготовок; 

 однорідний розподіл густини за об’ємом; 

 висока продуктивність; 

 можливість отримання складних конфігурацій і великих розмірів 

заготовок; 

 відсутність втрат матеріалу; 

 видавлювання можна проводити в будь-якому напрямку. 
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1.5 Можливі способи зі вдосконалення процесу пресування 

вуглеграфітових заготовок 

Важливе значення має режим попереднього підпресування маси в 

контейнері, що впливає на якість «зелених» заготовок. У роботі Е.Ф. Чалих тиск 

підпресування рекомендовано витримувати на рівні не менш 75 % від зусилля 

пресу. Вибір тиску підпресування за різного ступеня анізометрії зерен 

наповнювача, його крупності може мати вирішальний вплив на якість готових 

виробів.  

Дані з дослідження однорідності графітованих електродів з використання 

ізотопу сірки свідчать про підвищений до 26 – 36 % вміст зв’язувального в 

тонкому поверхневому шарі заготовок (до 2 мм). Нерівномірний розподіл 

зв’язувального призводить до різної густини матеріалу по січенню заготовок.   

Якість виробів суттєво змінюється від недостачі або надлишку 

зв’язувального. Недостача зв’язувального призводить до низької міцності та 

високої поруватості, а надлишок – до викривлення, випнуття заготовок, 

погіршенню механічної міцності [1].  

Для одержання електродних заготовок високої якості необхідний 

правильний вибір температурно-швидкісних і силових умов деформації. 

Технологічний режим пресування в основному визначається: 

асортиментом виробів, що пресуються, і режимом обтискання; формою 

поперечного січення заготовок, що пресуються; раціональним співвідношенням 

температури контейнера, мундштука і маси, що пресуються. 

Застосування зв’язувального з підвищеною температурою розм’якшення 

призводить не тільки до зростання тиску пресування, але й до підвищення рівня 

температурного режиму усього пресового інструменту. Тиск пресування 

визначається гранулометричним складом маси і кількістю зв’язувального, а 

також суттєво залежить від температури маси, що завантажується у прес, яка в 

основному визначається розмірами виробів, що пресуються, і режимом 

обтискання: чим більший розмір виробу і нижче ступінь деформації,  тим нижче 
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повинна бути температура маси, що пресується. Це обумовлюється необхідністю 

збереження геометричних розмірів гарячих заготовок.  

Температурний режим пресування круглих електродних заготовок 

регулюється тільки по зонах пресування. Для блочної продукції потрібно 

додатково створювати певне температурне поле по периметру калібру, що 

досягається встановленням спеціальних електричних нагрівників. При цьому 

прямують до того, щоб утворилася різниця температури до 10 – 30 К між кутами 

й серединою сторін блоку. 

Виявлена наступна закономірність. В режимах пресування температура 

завантажуваної маси для дрібних (50×250 мм), середніх (200×350 мм) і великих 

(450×710 мм) заготовок складає відповідно 100 – 110 С, 90 – 100 С і 70 – 90 С. 

Температура контейнера пресу 100 – 110 С, раструба мундштука 110 – 130 С, 

калібру мундштука 140 – 160 С. 

Застосування мундштуків полегшеної конструкції (внаслідок меншої 

теплової інерції) потребує більш інтенсивної тепловіддачі та більш високої 

температури самого мундштука. Найбільш низький рівень обігріву калібру  

(120 – 130 С) встановлюється на мундштуках з короткою калібрувальною 

зоною. 

Відхилення температури завантажуваної маси від допустимої веде до 

погіршення якості заготовок. Так, за температури 110 С й вище маса погано 

спресовується по усьому об’ємі заготовки, спостерігається підвищений брак за 

поперечними тріщинами. За температури маси, близької до температури 

розм’якшення пеку, не дивлячись на хорошу поверхню заготовки, внутрішня її 

частина не достатньо пропресовується. Це особливо виявляється, коли масу 

готують для пресування не в камері, а барабанному охолоджувачі. Усунути 

такий дефект можна корекцією температури маси підчас її завантаження у прес. 

Згідно діючим на електродних заводах технологічним процесам, 

контрольованими параметрами є температурний режим і тиск пресування. 

Практика пресування показала, що контролю тиску пресування недостатньо. 

Так, браковану масу з надлишком зв’язувального можна спресувати як годну, 
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застосовуючи переохолодження. У зв’язку з цим необхідним є додатковий 

контроль за швидкістю пресування. Якість заготовок, що пресуються, можна 

оцінити за інтенсивністю видавлювання, яка характеризується величиною 

зусилля для видавлювання одиничного об’єму маси за 1 с. З технологічної 

сторони інтенсивність видавлювання найбільш повно характеризує процес 

отримання електродних заготовок, оскільки враховує спільний вплив 

температурно-швидкісних й силових умов деформації. 

Величина інтенсивності видавлювання для кожного виду заготовок 

повинна знаходитися у заданому діапазоні, вихід із його границь призводить до 

браку за деформацією або тріщинам. 

У середньому швидкість пресування складає (3 – 6)×10-2 м/с за умови тиску 

пресування 6 – 12 МПа. 

Контрольованим параметром також є тиск і час підпресування маси в 

контейнері: чим більше тиск підпресування, тим у більшому ступені 

відбувається переорієнтація анізометричних зерен наповнювача в об’ємі 

контейнера пресу. Стає нерівномірним розподіл зв’язувального по січенню 

виробів. Наступне видавлювання попередньо підпресованої маси через 

мундштук супроводжується переорієнтацією зерен уздовж осі пресування. За 

малого ступеня деформації цей процес розповсюджується не на повну глибину 

січення заготовки, що призводить до неоднорідності фізико-хімічних 

властивостей виробів [5]. 

1.6 Застосування математичного моделювання фізичних полів під час 

екструзії вуглепекових композитів через мундштук 

Враховуючи те, що роботи, які присвячено математичному моделюванню 

процесу екструзії через мундштук, в наявній літературі майже відсутні, то для їх 

аналізу скористаємося найбільш близькими моделями шнешкових 

екструдерів [7].  
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В даний час є можливість не тільки попередньо змоделювати потік в каналі 

шнека або мундштука на основі існуючих математичних моделей (для уточнення 

геометричних форм каналу та технологічних параметрів та обладнання), але й 

сформувати керуючий вплив на основі розрахованих параметрів [6]. Для 

оптимального управління необхідно розглядати процес, як систему з багатьох 

змінних, взаємодія яких повністю відомою, що може бути використано в системі 

управління. У загальному випадку, моделювання екструзійного процесу 

ускладнено різноманіттям конструктивного оформлення екструдерів і різними 

властивостями матеріалів, що проявляють неньютонівську поведінку, але при 

налагодженні моделі на одному обладнанні, адаптувати результати роботи для 

іншого обладнання буде простіше.   

Для моделювання процесів в екструдері або в мундштуку повинні 

враховуватися такі особливості: 

 модель повинна бути динамічною; 

 необхідне моделювання фазового переходу матеріалу з твердого в рідкий 

стан; 

 потрібно враховувати неньютоновский характер потоку рідини; 

 необхідно враховувати нелінійну залежність в'язкості від температури.  

 В роботі використовувалися припущення, зроблені У. Дарнелл і Е. 

Молом [4], які першими провели всебічний аналіз руху матеріалу в екструдерах: 

 окремі тверді частинки поводяться подібно суцільному середовищу; 

 тверда пробка знаходиться в контакті з усією стінкою каналу, тобто 

поверхнею циліндра, тілом шнека, активною стороною нарізки і пасивною 

стороною нарізки; 

 глибина каналу постійна; 

 тверда пробка рухається як поршень; 

 зазором між виступом нарізки шнека і циліндром можна знехтувати.  

З використанням головних рівнянь течії рідини описується поведінка течії 

рідини в екструзії. 



37 

 
Розглянемо основні рівняння для математичного опису екструзійних 

процесів. Оскільки, більшість матеріалів не змінюються в об’ємі, обмежимося 

розглядом наближення нестисливої рідини [7]. 

1.6.1 Рівняння збереження 

Моделювання течії рідини в каналах довільною геометрією пов’язано з 

числовим розв’язанням системи диференціальних рівнянь збереження маси, 

імпульсу та енергії. 

Рівняння збереження маси для нестисливої рідини має вигляд 

 ,0 div  v  (1.1) 

де   – густина, кг/м3; v  – вектор швидкості, м/с. 

З рівняння (1.1) випливає, що швидкість притоку рідини дорівнює 

швидкості її витоку. 

Рівняння збереження імпульсу суцільного середовища (рідини) має вигляд 

 , div  grad
v

gT   p
Dt

D
 (1.2) 

де   – густина, кг/м3; p  – зовнішній гідростатичний тиск, Па; T – 

симетричний тензор зсувних напружень, Па; g – вектор гравітації, м/с2. 

З рівняння (1.2) випливає, що швидкість накопичення кількості руху в 

елементарному об’ємі дорівнює різниці між швидкостями його притоку та 

витоку з цього об’єму плюс сума всіх сил, що діють на нього.   

Рівняння збереження енергії можна сформулвати таким чином: швидкість 

зміни внутрішньої енергії дорівнює сумі швидкості її дисипації та притоку 

теплоти (дивергенції) 
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 , div: qDT 
Dt

Dе
  (1.3) 

де   – густина, кг/м3; е  – масова внутрішня енергія, Дж/кг; T – 

симетричний тензор напруження, Па; D  – девіатор швидкості деформації, с-1; q  

– вектор густини теплового потоку, Вт/м2; DT :  – дисипативний член – 

подвійний скалярний добуток тензора напруження на тензор швидкості 

деформації, Вт/м3.  

У разі простого зсувного потоку член рівняння (1.3) DT :  зводиться до 

.:    Тензор швидкості деформації являє собою симетричну частину тензора 

градієнта швидкості [7]. 

У декартовій системі координат компоненти D  мають вигляд 
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D  (1.4) 

Компоненти (1.4) на головній діагоналі є нормальними швидкостями 

деформації, а не діагональні – тангенціальними швидкостями. Перший інваріант 

D  дорівнює v div  об'ємної швидкості деформації, яка повинна дорівнювати 

нулю для нестисливої рідини. 

1.6.2  Матеріальні рівняння (стану) 

Величини е , p , q , T , v , що входять у рівняння (1.1)–(1.4) складають 

чотирнадцять невідомих (маючи на увазі, що T  є симетричним тензором). З 

іншого боку є тільки п'ять рівнянь разом з визначальним рівнянням для T , що 

описують поле течії. Щоб здійснити розв’язання такої системи рівнянь, а саме 
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системи рівнянь Нав'є-Стокса, треба ввести деякі додаткові рівняння, що 

описують конкретні властивості матеріалу [7]. 

Більшість композитних матеріалів проявляють в’язкопластичну поведінку 

таким чином, що нижче певного рівня напруження 0 , так званого пластичного 

рівня, вони ведуть себе як тверде тіло. Перевищення пластичного рівня 

швидкості деформації може бути пропорційним додатковій фрикційному 

напруженню 

 


 ,




   

(1.5) 

де   – напруження, що відповідають пластичному стану, Па; – ефективна 

в’язкість як функція другого інваріанта   від  , Па·с;   – швидкість зсувної 

деформації, с-1. 

Швидкість зсувної деформації може збільшуватися вище за середнье 

значення 

 ,m   (1.6) 

де   – коефіцієнт, що залежить від температури плинності матеріалу; m  

– показник витрат. 

Керамічні матеріали з неньютонівською поведінкою, за умови швидкості 

деформації вищою за поріг напруження (1.5), називаються Bingham матеріали. 

Це матеріали, які демонструють зменшення в'язкості при зсуві (1.6), називаються 

матеріалами Кассона.  

Рівняння стану для Bingham матеріалів має вигляд 

 ,       
1

0

2
0

0
0 


































T

T

T
T

DB  (1.7) 

де  B  – в'язкість Bingham, у загальному випадку вона залежить від 
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температури і тиску; на практиці залежність тиску можна знехтувати. Для 

простого зсувного потоку D2  зводиться до   і T  до   та виражається через 

взаємозв'язок   

 .0
B












 

(1.8) 

На рисунку 1.2 показано пряму )( f  та звотну залежності за умови  

Пa1015 3
0  , сПа109 4

 B . 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Криві плинності і зсуву функції в'язкості для Bingham і Кассон 

матеріалів 

Евристичне розширення реологічного рівняння стану з Bingham у Кассон 

матеріалів просте. Воно може бути одержане безпосередньо з рівняння (1.7) 

шляхом введення швидкості деформації, яка залежить від в’язкості  2I  заміст 

 B , де 2I  другий інваріант тензора швидкості деформації D2  

 
,

2

1
2  

i j
jiijI   

(1.9) 

де   – швидкість деформації зсуву, с-1. 
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Згідно із законом Освальда і Вейля рівняння (1.6) перетворюється до 

вигляду 

   .2

1

2

1

2 m

m
m II



  
(1.10) 

У разі простого зсувного потоку знаходимо таке співвідношення 

 .0

11


















m

m

m  (1.11) 

Що також показано на рисунку 1.2 з у разі використання значень  85.1m  

і c/Па10.1 -9 m .  У разі 1m  закон Bingham виявляється окремим випадком, 

а закон Кассон більш загальним випадком, де 



1

В
. 

Аналізуючи рисунок 1.2 бачимо, що значення зсувного напруження   

досягає рівня пластичності 0 , що рівносильно 0 . В'язкість зсуву   

досягає нескінченності. Така ситуація і порушення неперервності   в його 

першій похідній у точці 0 , призводить до значних труднощів в процесі 

числового розв’язання рівнянь збереження (1.1)–(1.3) [6]. 

На даному етапі є ще вісім невідомих змінних. Тому треба ввести рівняння 

стану для визначення масової внутрішньої енергії e  

 ,TСe v  (1.12) 

де vС  – об’ємна ізохорна теплоємність, Дж/(м3К); T – абсолютна  

температура, К. 

Крім того, потік теплоти через матеріал описується за допомогою закону 

Фур'є  
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 , grad Tq  (1.13) 

де  – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(мК); T – абсолютна температура, 

К. 

Підстановка рівнянь збереження (1.7), (1.12) і (1.13) в рівняння Нав'є-

Стокса дає п’ять рівнянь для визначення невідомих змінних р , T , v . 

Точне знання фізичних властивостей матеріалу  ,  , vС ,   та описових 

параметрів, що входять у рівняння збереження, відіграє важливу роль підчас 

моделювання процесів екструзії. Як уже згадувалося раніше, фізичні властивості 

можуть залежати від температури, в'язкості та тиску. У багатьох випадках 

залежність від тиску незначна. 

Слід також зазнасити, що через температурну залежність в'язкості 

рівняння енергії (1.3) більше не є відокремленим від рівнянь збереження маси і 

імпульсу (1.1), (1.2). Тобто ця система рівнянь є зв’язаною. Матеріальні 

параметри повинні бути визначені експериментально до будь-якого розрахунку 

[7]. 

1.7 Числові методи розв'язання задач, що описують поведінку 

коксопекової суміші 

До основних та широко застосовуваних числових методів на практиці 

розв’язання задач топло-гідродинаміки можна віднести такі методи: скінченних 

різниць (МСР), скінченних елементів (МСЕ),  скінченних об’ємів (МСО), 

граничних елементів (МГЕ) тощо.  

Метод скінченних різниць [8 – 12] базується на апроксимації скінченними-

різницями вихідного диференціального рівняння у частинних похідних на 

певному сітковому шаблоні, який є результатом дискретизації або заміни 

безперервної області сукупністю дискретних точок (вузлів). У результаті чого 

здійснюється перехід від безперервної до дискретної функції і розв’язок 
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вихідного рівняння у частинних похідних зводиться до розв’язку системи 

алгебраїчних рівнянь. Для отримання скінченно-різницевого аналогу рівняння у 

частинних похідних можуть бути використані різні методи: розкладання функцій 

в ряд Тейлора; інтерполяція функцій поліномами; інтегро-інтерполяційний 

метод; метод контрольного об’єму. Перші три методи відносяться до 

формальних методів побудови різницевих схем, тому що при цьому 

використовуються тільки відповідний математичний апарат без врахування 

фізичних законів збереження. При застосуванні ряду Тейлора одночасно чітко 

визначається порядок апроксимації отриманої дискретної похідної.  

При використанні методу контрольного об’єму різницева схема будується на 

базі фізичних законів збереження, наслідком яких є певне рівняння у частинних 

похідних. Якщо рівняння у частинних похідних записано у дивергентній формі, то 

закон збереження можна отримати, інтегруючи це рівняння по контрольному об’єму 

застосовуючи формулу Гауса-Остроградського [13]. На практиці цей метод завжди 

дає консервативні різницеві схеми [10, 11]. Наразі метод контрольного об’єму 

виділився в окремий метод [14] і дістав назву методу скінченних об’ємів (переважно 

у зарубіжній літературі) і був розвинутий для неструктурованих сіток тіл довільної 

форми. 

МСР застосовується майже для всіх задач математичної фізики з 

областями правильної геометрії, за виключенням, наприклад, задач радіаційного 

теплообміну. Для областей зі складною геометрією треба виконувати 

перетворення вихідних рівнянь за допомогою узагальнених криволінійних 

координат [8], що значно ускладнює алгоритм розв’язання задачі. 

Метод скінченних елементів [15–26]. З точки зору обчислювальної 

математики основна ідея МСЕ полягає у тому, що мінімізація функціоналу 

варіаційної задачі здійснюється на сукупності функцій, кожна із яких визначена 

на своїй підобласті. Тобто МСЕ базується на одному із варіаційних методів – 

методі Рітца (для задач теорії пружності) і відноситься до одного із напрямків 

діакоптики – загального методу дослідження складних систем шляхом їх 

розчленування. При цьому довільна розрахункова область розбивається 
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скінченні елементи (наприклад, на довільні чотирьохгранники або 

шестигранники), усередині кожного з яких задаються деякі функції форми, які 

дозволяють визначити шукану функцію усередині елемента за її значенням у 

вузлах, тобто у місцях стиковки скінченних елементів. За координатні функції 

приймаються функції, тотожно рівні нулю всюди, окрім одного скінченного 

елемента, усередині якого вони є функціями форми. За невідомі коефіцієнти 

методу Рітца беруться вузлові переміщення. Мінімізація функціоналу енергії 

приводить до алгебраїчної системи рівнянь, тобто аналогічно варіаційно-

різницевим методам. 

Область застосування МСЕ значно розширилась після вставлення 

можливості отримання рівнянь, що визначають скінченні елементи, за 

допомогою варіантів методу зваженого нев’язання, такого як метод Гальоркіна 

або найменших квадратів [13]. Це дало можливість теоретичного обґрунтування 

МСЕ при розв’язанні багатьох типів диференціальних рівнянь. Таким чином, 

МСЕ перетворився у загальний метод числового розв’язку диференціальних 

рівнянь у частинних похідних та їх систем. Значним недоліком МСЕ, як і інших 

варіаційних методів, є складність отримання апріорних оцінок.  

Метод скінченних об’ємів [27 – 37, 14, 38, 39]. Найбільш ефективним 

числовим методом розв’язання CFD-задач (computational fluid dynamics) є МСО, 

який має безсумнівну перевагу по відношенню до інших числових методів, яка 

полягає в дотриманні фундаментального закону збереження енергії у кожній 

розрахунковій комірці, поза залежністю від параметрів дискретизації 

розрахункової області, тобто не залежить від розмірів та кількості розрахункових 

комірок. МСО дозволяє будувати консервативні дискретні аналоги висхідних 

диференціальних рівнянь на етапі свого формулювання, тому що відправною 

його точкою є інтегральне формулювання законів збереження маси, імпульсу, 

енергії та інших (формула Гауса і теорема Гауса-Остроградського, як вище 

відмічалось). Інтегральні співвідношення МСО записуються для довільного 

контрольного об’єму, а їх дискретний аналог визначається сумуванням по всіх 

гранях скінченного об’єму потоків імпульсу, маси та ін., з використанням 
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відповідних квадратурних формул. Оскільки інтегральне формулювання законів 

збереження не накладає обмежень на форму контрольного об’єму, МСО 

придатний для дискретизації рівнянь гідрогазодинаміки як на структурованих, 

так і на неструктурованих сітках з різноманітною формою комірок, що також не 

накладає обмежень на степінь складності геометрії розрахункової області. Також 

МСО можна достатньо успішно застосовувати як для задач гідродинаміки, так і 

для задач теплопровідності твердих тіл і цілого ряду інших задач, тобто 

розв’язувати спряжені задачі. 

Метод граничних елементів базується на теорії інтегральних рівнянь [40]. 

Суть методу полягає у перетворенні диференціального рівняння у частинних 

похідних, яке описує поведінку невідомої функції усередині і на границі області, в 

інтегральне рівняння, яке визначає тільки граничні значення, і потім знаходження 

числового розв’язку цього рівняння. При цьому розмірність задачі зменшується на 

одиницю.  

Наразі твердо встановлено, що метод граничних елементів є важливим, 

альтернативним по відношенню до існуючих числових підходів з дослідження в 

механіці суцільного середовища [40 – 46]. Існує два основних формулювання 

МГЕ: пряме і непряме. У прямому формулюванні (ПМГЕ) невідомі функції що 

входять у інтегральне рівняння, співпадають з функціями вихідного 

диференціального рівняння у частинних похідних і, тому мають певний 

фізичний зміст. У непрямому формулюванні (НМГЕ) інтегральні рівняння 

повністю виражаються через фундаментальний сингулярний розв’язок [40] 

вихідних диференціальних рівнянь, який розподілений з невідомою густиною на 

границі області. Функції густини не мають певного фізичного змісту, але коли 

вони знайдені, то значення фізичних функцій вихідної  задачі може бути 

визначено простим інтегруванням. Еквівалентність прямого та непрямого 

формулювання було вперше доведено В. Д. Купрадзе [47]. 
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1.8 Висновки і завдання досліджень 

Аналіз особливостей і показників пресування електродних вуглеграфітових 

заготовок і математичного моделювання цього процесу, виконаний на підставі 

вивчення літературних джерел, показує таке: 

1) На переділі пресування електродних «зелених» заготовок закладаються усі 

спадкові властивості, що визначають якість готових виробів. На властивості 

пресованих заготовок впливають фактори технологічного і конструктивного 

характеру, що супроводжують процес підготовки і пресування електродної 

маси (композиту, який складається із вуглецевого наповнювача і 

зв’язувального – пеку).  

2) До технологічних факторів відносяться енергосилові умови змішування і 

пресування маси, температурно-швидкісного режиму змішування, підготовки 

і пресування маси, пластичні властивості маси. 

3) Конструктивні фактори відображають тип і стан робочих органів основного 

технологічного обладнання – змішувачів, міксерів-охолоджувачів, пресів і 

пресового інструменту, спосіб прийому і передачі заготовок на охолоджуюче 

устаткування, обладнання і спосіб відрізання електродних заготовок, 

особливості конструкції і спосіб обігріву пресового інструменту.  

4) З існуючих способів пресування електродних заготовок за такими 

показниками, як продуктивність, швидка зміна сортаменту продукції та 

собівартість виробництва, на одне з перших місць можна поставити спосіб 

екструзії через мундштук вуглепекової композиції. Цей спосіб набув 

найбільшого поширення у електродній промисловості. 

5) Однак, поряд з перевагами цей метод має суттєву залежність від параметрів 

технологічного регламенту (тиск пресування, температурний режим тощо). У 

разі недотримання вимог технологічного регламенту та значного 

розшарування електродної маси виникає висока ймовірність отримання 

бракованих заготовок пов’язаних з порушенням їх цілісності за рахунок 

утворення тріщин.  
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6) Процес пресування через мундштук складається з двох самостійних операцій: 

підпресовки і власне пресування. Підпресовкою називають операцію 

ущільнення маси, що завантажена у контейнер, підчас закритого вихідного 

отвору мундштука. Власне пресування полягає у видавлюванні маси із 

контейнера через мундштук. Маса під дією поршня пресу спокійно 

переміщається вздовж контейнера паралельними шарами по січенню 

контейнера. 

7) В процесі пресування утворюються специфічні структури вуглеграфітових 

матеріалів, які визначають анізотропію властивостей кінцевого продукту. Це 

обумовлюється головним чином особою геометричною формою твердих 

наповнювачів. 

8) На границі з мундштуком відбувається значна зміна характеру переміщення 

шарів маси: внутрішні шари починають випереджувати периферійні, оскільки 

шляхи руху в них коротші, чим у периферійних. Такий характер переміщення 

маси призводить до її розшарування, що знижує якість ущільнення і 

структури заготовок. Це негативне явище характерно для способу пресування 

через мундштук, але позбавитися нього неможливо, необхідно тільки 

прямувати до зменшення розшарування, або не допускати його подальшого 

розвитку. Різко змінюють характер витоку маси, спричинюючи ускладнення 

пресування і погіршення якості заготовок, такі фактори як порушення 

теплового режиму пресування, нерівномірна температура маси в об’ємі 

контейнера, занадто крупні куски завантаженої маси, різна пластичність маси 

в одному завантаженні контейнера.  

9) Під час пресування через мундштук на границі поверхня мундштука і тіло 

заготовки, що формується, утворюється тонкий шар розплавленого пеку, який 

виконує функцію змащення, тобто зменшує зсувні напруження під час 

пресування. Тонкий шар пеку утворюється за рахунок його витіснення з 

об’єму заготовки на її периферію в наслідок сегрегації частинок наповнювача 

під дією тиску. 
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10) З метою мінімізації матеріальних та часових ресурсів для вирішення 

проблеми (тріщіноутворення тощо) екструзії електродних заготовок через 

мундштук доцільно застосовувати математичне моделювання. Для 

моделювання процесів екструзії існують два основних підходи: перший – на 

базі теорії механіки твердого деформованого тіла, другий – в рамках 

обчислювальної гідродинаміки з використанням моделей стану 

неньютоновських рідин. 

11) Для коректного застосування методів математичного моделювання 

екструзії необхідно мати достовірні дані з фізичних властивостей 

вуглепекової композиції та початкових й граничних умов процесу, що 

досліджується. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: 

1) Проаналізувати стан питання експериментального дослідження і 

математичного моделювання процесу та обладнання для екструзії 

електродних вуглеграфітових заготовок. 

2) Розробити фізичну та математичну моделі тепло-гідродинамічного стану 

процесу екструзії коксопекової композиції – вуглеграфітової маси під час 

формування електродних заготовок. 

3) Виконати експериментальні дослідження фізичних властивостей електродної 

вуглепекової маси. 

4) Провести експериментальні дослідження з розподілу полів температури та 

швидкості в пресовому інструменті та видавлюваній масі на діючому 

екструзійному устаткуванні. 

5) Розробити числову модель тепло гідродинамічного стану пресового 

інструменту та провести її верифікацію.  

6) Теоретично дослідити вплив зміни технологічних параметрів (температура, 

тиск) на показники режиму пресування (рівномірність полів швидкості і 

температури в масі що пресується).  
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7) Провести комплекс числових експериментів для визначення раціональних 

технологічних параметрів екструзійного обладнання для пресування 

електродних вуглеграфітових заготовок.  

8) Розробити рекомендації щодо впровадження енергоефективних процесів та 

обладнання для одержання бездефектних електродних заготовок.  
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ВИСНОВКИ 

Головним результатом магістерської дисертації є розробка раціональних 

регламентів пресового інструменту, що забезпечують умови виходу якісної 

продукції з використанням математичного моделювання та фізичного 

експерименту. 

1) На підставі літературного огляду стану питання експериментального 

дослідження і математичного моделювання процесу та обладнання для екструзії 

електродних вуглеграфітових заготовок обґрунтовано доцільність використання 

ідеальної рідини Bingham, яка є неньютонівською в’язко-пластичною 

нестисливою рідиною. 

2)  Сформульовано фізичну модель поведінки коксопекової суміші 

підчас процесу виготовлення «зелених» вуглеграфітових заготовок способом 

екструзії. Виконано обґрунтування застосування моделі рідини Bingham-

Papanastasiou для описання тепло-гідродинамічного стану пресового 

інструменту під час екструзії електродних заготовок з коксопекової суміші 

3) Проведено експериментальні дослідження динамічної в’язкості 

коксопекової суміші та зсувних напружень під час її руху через мундштук на 

границі маса – поверхня мундштука. Проведено термоаудит пресового 

інструменту під час екструзії електродних заготовок (блоків) в промислових 

умовах. Отримані експериментальні дані необхідні для проведення числового 

аналізу тепло-гідродинамічного стану пресового інструменту для задання 

теплофізичних властивостей, початкових та граничних умов. Експериментальні 

дані с термоаудиту пресового інструменту також потрібні для верифікації  її 

математичної моделі його тепло-гідродинамічного стану прес інструменту. 

4) Описано числову методику розв’язання задачі тепло-

гідродинамічного стану пресового інструменту, що базується на числовому 

методі скінченних елементів з використанням pressure-based solver та алгоритму 

SIMPLE. 
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5) На підставі математичної моделі розроблено числову модель тепло-

гідродинамічного стану пресового інструменту підчас екструзії електродних 

заготовок з використанням вільного відкритого програмного коду OpenFOAM 

6) Проведена верифікація розробленої числової моделі тепло-

гідродинамічного стану мундштука підчас пресування за даними 

експериментальних досліджень показала, що різниця між розрахунковими 

даними та експериментальними значеннями температур пресового інструменту 

не перевищують 10%, що дає змогу застосовувати розроблену модель для 

відпрацювання раціональних регламентів пресування електродної продукції.  

7) Розроблена числова модель тепло-гідродинамічного стану пресового 

інструменту та методика проведення числових експериментів являє собою 

програмно-методичний комплекс, який дає змого досліджувати та розробляти 

раціональні регламенти екструзії електродних заготовок через мундштук з 

метою зменшення виходу бракованих виробів, що призводить до мінімізації  

витрат енергетичних та матеріальних ресурсів.  

8) Досліджено вплив визначальних технологічних параметрів на 

показники режиму пресування електродних заготовок (швидкість пресування, 

температура завантажувальної маси, потужність, температура індуктора та 

температура масного циліндра), що дало змогу побудувати залежності 

температур вуглепекової композиції у визначальних січеннях мундштука та 

масного циліндра в циклі екструзії пекококсових напівфабрикатів. За допомогою 

отриманих залежностей встановлено раціональні температурні режими 

пресування електродних заготовок, що позначені заштрихованими зонами на 

відповідних графіках. 

9) На підставі проведених числових досліджень різних режимів 

пресування заготовок розроблено раціональний температурний регламент 

екструзії напівфабрикатів прямокутного перерізу, який базується на 

розрахованих раціональних температурних режимах пресування в 

поздовжньому і поперечному перетинах мундштука та на температурних 

режимах, що отримано підчас дослідження впливу визначальних параметрів 
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процесу. Розроблений регламент дає змогу зменшити вихід бракованих виробів 

на 4–5 %. 

10) Розроблений програмно-методичний комплекс для числового 

дослідження тепло-гідродинамічного стану пресового обладнання дає змогу 

безпосередньо на підприємстві розробляти регламенти екструзії електродних 

заготовок в короткий термін без виконання коштовних експериментальних 

досліджень, що є особливо важливим за умови переходу на виробництво нової 

продукції. 

11) Розроблено методики та заходи з ресурсоенергозбереження із 

застосуванням раціональних регламентів (температурні та швидкісні режими 

процесу пресування) пресування вуглеграфітових виробів. 

12) Вдосконалено традиційний пристрій для пресування електродних 

заготовок, у якому забезпечується зручне зберігання набору калібрувальних 

втулок і швидка їх заміна у разі переходу на випуск електродних заготовок 

іншого типорозміру. 
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ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАГІСТРА 

 

2 статті у фахових журналах України (з них 1 входить до наукометричних 

баз даних), 1 патент України на корисну модель, 3 тези доповідей на 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, що відбувалися на кафедрі 

ХПСМ НТУУ «КПІ» «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та 

пакувальної техніки» (Київ, 2015, 2016), а також на наукових семінарах кафедри 

ХПСМ НТУУ «КПІ». 

Здобувачем визначено стан і тенденції розвитку процесу пресування  

електродних заготовок з коксопекової суміші. Прийнято участь у розробці 

фізичної та математичної моделей процесу виготовлення вуглеграфітових 

заготовок методом екструзії через мундштук. Виконано обробку 

експериментальних даних з фізичних властивостей вуглепекової суміші та даних 

експериментальних досліджень, отриманих в промислових умовах. Проведено 

числовий аналіз тепло-гідродинамічного стану пресового інструменту та 

прийнято учать у розробці ресурсозберігаючого регламенту обладнання. 

Розробку математичних моделей, узагальнення отриманих результатів на 

написання наукових статей здійснено разом з науковим керівником. 


