
УДК 661.666.2 
 

ГУРЧИК Г. І., магістрант; КОРЖИК М. В., к.т.н., доц. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ОХОЛОДЖЕННЯ  
ПЕЧІ ГРАФІТАЦІЇ 

 
На основі моделі просторового температурного поля та оцінок зовнішнього теплообміну досліджено 
процес охолодження футеровки печі графітації Ачесона. За результатами аналізу температурного стану 
об’єкта обгрунтувано принципи побудови й функціонування системи керування процесом і запропоновано 
структуру системи, застосування якої дозволить збільшити термін експлуатації елементів конструкції 
та знизити собівартість кінцевої продукції. 
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Постановка задачi 
Графітація належить до електротермічних процесів – нагрівання вуглецевих виробів до температури 

кристалізації (понад 2000 °С) забезпечується виділенням в області керна джоулевої теплоти під час 
проходження крізь пічь електричного струму [1]. Процес є періодичним і складається з двох етапів. 
Упродовж першого відбувається поступове розігрівання печі. Він триває до досягнення визначеної 
регламентом питомої витрати енергії, після чого живлення вимикають, і починається тривалий (декілька діб) 
етап вільного охолодження печі до температури, за якої стає можливим вивантажити готові вироби. 

Піч футерують шамотною цеглою чи жаростійким бетоном, у деяких конструкціях бокові стіни печі 
мають внутрішні повітряні канали для охолодження. Аналіз літературних джерел (наприклад, [1, 2]) і 
виробничої практики свідчить, що жодне графітове виробництво в Україні та країнах СНД не має систем 
керування охолодженням футеровок. Це обумовлено неактуальністю проблеми за традиційних методів 
виробництва. Проте пришвидшення графітації збільшує теплове навантаження на футеровку, сприяючи її 
передчасному «старінню», збільшуючи експлуатаційні затрати й вартість виробництва. 

Збільшення терміну експлуатації елементів печі є актуальною задачею, що передбачає розроблення 
підсистеми керування охолодженням, здатної підтримувати оптимальний температурний режим 
експлуатації. Вирішення цієї задачі є одним з етапів робіт з оптимізації графітації в печах Ачесона. 

 
Метою статті є обгрунтування принципів побудови системи керування охолодженням футеровки печі 

графітації на основі аналізу температурного стану об’єкта. 
 
Математичний опис теплових процесів печі графітації  
Для дослідження температурного стану печі достатньо розглянути симетричний розрахунковий 

фрагмент (РФ), внутрішні межі якого утворено центральною поздовжньою вертикальною площиною, а 
також поперечними вертикальними січними площинами, проведеними на однаковій відстані від суміжних 
вертикальних рядів заготовок через осі електродних заготовок вертикального ряда центральної частини 
керна та в області міжрядової кернової пересипки [3]. Зовнішні межі РФ є межами печі (рис. 1). Окрім 
області керна, РФ охоплює області теплоізоляційної шихти й цегляної футеровки з повітряними каналами 
для охолодження (якщо це передбачено). Товщина РФ дорівнює половині товщини вертикального ряду 
заготовок і міжрядової пересипки. 

Розрахунковий фрагмент можна вважати складним нестаціонарним електротермічним об’єктом із 
просторовим розподілом параметрів, що істотно залежать від температури. Для дослідження теплових 
процесів у футеровці печі на другому етапі спростимо РФ шляхом видалення області керна, що є джерелом 
тепловиділення на першому етапі. Тоді температурне поле такого об’єкта можна описати системою 
нелінійних рівнянь теплопровідності (параболічного типу): 

( ) 0( ) div ( )grad  0,i i i

T
c T T T τ>

∂γ − λ =
∂τ

                                                     (1) 

де i – індекс області, визначеної на просторових координатах, м; с – питома теплоємність, Дж/(кг · К); γ – 
густина, кг/м3; λ – теплопровідність, Вт/(м · К); T – розрахункова температура, К; τ – час, год. 
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Початкові умови: T(τ) |τ = 0 = T0, де T0 – середня 
температура печі графітації на початку другого етапу. 
Умови на межі контакту РФ із зовнішнім середовищем 
Γ1: 

1
з 

( ) n ( )i iT T T T
Γ

−λ ∂ ∂ = −α , де α – коефіцієнт 

тепловіддачі, Вт/(м2 · К); Tз – температура зовнішнього 
середовища; n – зовнішня нормаль до поверхні. Межові 
умови на внутрішніх межах РФ Γ2: 

2 
 n 0T Γ∂ ∂ = ; на 

межах суміжних областей РФ Γ3: 

3 3 3 3
1    

,  ( ) n ( ) ni iT T T T T T+Γ + Γ − Γ + Γ −
= λ ∂ ∂ = −λ ∂ ∂ . 

Середня температура керна на другому етапі 
тривалий час змінюється дуже повільно [1]. Щоб 
спростити задачу, вважатимемо її сталою. Тоді область 
керна може бути видаленою з РФ (див. рис. 1) а для 
моделювання його впливу на другому етапі на межах 
керна й теплоізоляції Γ4 запишему умову  
T|Г4 = θ = соnst, де θ – середня температура керна. 

 
Умови теплообміну на зовнішніх межах 

Розглянемо теплообмін на межах Γ1. Вважатимемо, що втрата теплоти теплоізольованою нижньою 
поверхнею РФ відбувається виключно випромінюванням. На поверхнях, що контактують з навколишнім 
повітрям, теплообмін здійснюється випромінюванням і конвекцією. 

Коефіцієнт тепловіддачі під час конвективного теплообміну α = Nuλпв(Т)/h, де Nu – число Нуссельта; h – 
визначальний лінійний розмір, м; λпв – теплопровідність повітря, Вт/(м ⋅ К). У разі вільної конвекції за 
ламінарного руху повітря на поверхнях бокових стін Nu = 0,75(Grпв, hPrпв)

0,25(Prпв/Prф)
0,25, де Prпв, Prф – число 

Прандтля для повітря за відповідних температур; h = 2,8 м – визначальний розмір (висота футеровки над 
нульовою позначкою; див. рис. 1); Grпв – число Грасгофа для повітря [4]. 

Під газовідвідним зонтом на поверхні верхньої теплоізоляції конвекція є вимушеною. Теплообмін у 
цьому випадку можна вважати конвекцією під час обтікання сферичної поверхні. Скористаємося 
емпіричною залежністю Nu = 2 + 0,03Prпв

0,33Reпв
0,54 + 0,35Prпв

0,36Reпв
0,58, де Re – число Рейнольдса [5]. 

У повітряних каналах футеровки, що мають прямокутний переріз, за турбулентного режиму повітряного 
потоку Nu = 0,0214Reф

0,8
Prф

0,4 
[5]. 

Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням ( ) ( )( ) ( )4 4

1 2 1 2100 100 ;C T T T Tα = − −  де T1, T2 – 

температури поверхонь, між якими відбувається теплообмін, К; ( )( )0 1 2 1 21 1 1C C F F= ε + ε − – коефіцієнт 

випромінювання, Вт/(м2 ⋅ К4), для абсолютно чорного тіла C0 = 5,67 Вт/(м2 ⋅ К4); ε, F – ступінь чорноти і 
площі поверхонь, м2, випромінювальної системи. У разі випромінювання з відкритої поверхні в навколишнє 
середовище (бокові стіни) T1 = 50 °C, T2 = Tпв = 30 °C, ε = ε1 = 0,8. Тоді зведений коефіцієнт тепловіддачі, що 
враховує втрати теплоти конвекцією й випромінюванням, αф = 7 Вт/(м2 ⋅ К). У разі випромінювання через 
повітряний канал ε1 = ε2 = 0,8, F1 = F2. Якщо вважати максимальний перепад температур між стінами каналу 
становить 120 °C, поглинальну здатність повітря – 20 % (стандартна запиленість), а його температуру Tпв = 
20 °C сталими, то зведений коефіцієнт тепловіддачі залежатиме лише від швидкості потоку повітря в каналі. 
За швидкості 0,2 м/с (випадок, коли охолодну систему вимкнено) αпв = 4,3 Вт/(м2 ⋅ К), за максимальної 
швидкості 8,4 м/с αпв = 32 Вт/(м2 ⋅ К). У разі випромінювання з поверхонь нижче нульової позначки 
ε1 = ε2 = 0,65; F1 = F2, а коефіцієнт тепловіддачі αф0 = 3 Вт/(м2 ⋅ К). 

Експериментально визначити розрідження під газовідвідним зонтом не вдалося, тому вважали, що Re = 
3 ⋅ 105. Тому для T1 = 250 °C, T2 = Tпв = 25 °C, ε = ε1 = 0,8 αті = 10 Вт/(м2 ⋅ К). 

 
Моделювання теплових процесів 
Параметром, що визначає довговічність футеровки, є межа жаростійкості матеріалу, з якого її 

виготовлено. Для шамотної цегли Tmax = 850…950 °C. Із досягненням поверхнею футеровки цієї 
температури вона руйнується, що істотно збільшує експлуатаційні затрати й підвищує вартість кінцевої 
продукції. 

Для дослідження теплових процесів у футеровці створено розрахунковий модуль, що реалізує числовий 
розв’язок просторової моделі (1). Щоб перевірити адекватність результатів моделювання, використовували 
дані натурних експериментів, одержаних за виробничих умов під час графітації електродних заготовок 
∅555 мм у печах Ачесона сталого струму. 

На рис. 2 зображено статичні характеристики печі за каналом θ → T у контрольних точках 1 і 2 (див. 
рис. 1), розташованих на внутрішній і зовнішній поверхні бічної стіни в проекції заготовок середнього ряду, 

 
Рис. 1 – Розрахунковий фрагмент  

печі графітації 



тобто в області футеровки з «найважчим» температурним режимом. Розглянуто футеровки без охолодних 
повітряних каналів та з охолодними каналами за вимкненої системи охолодження. 

 

Рис. 2 – Статичні характеристики об’єкта θθθθ →→→→ T 

У подальшому вважатимемо, що θ = 1800 °C. Цю величину визначено з умови неперевищення межі 
жаростійкості матеріалу футеровки Tmax за сталого режиму для будь-яких конструкцій футеровки. На рис. 3 
зображено розрахункові стаціонарні температурні поля РФ із повітряними каналами й без них за прийнятого 
рівня θ. Футеровка розігрівається максимально в області проекції керна на бокову стінку. При цьому повітряні 
канали (навіть без примусового охолодження) здатні знизити температуру внутрішньої поверхні футеровки на 
понад 100 °C на другому етапі. Порівняння температурних полів дозволяє зробити висновок, що для 
інтенсифікації графітації недоцільно використовувати піч без повітряних каналів. 

 

Рис. 3 – Стаціонарне температурне поле РФ 

Модель із зосередженими параметрами 
Для побудови моделі об’єкта, придатної для застосування в системі з лінійним регулятором, створено 

температурний профіль внутрішньої й зовнішньої поверхонь футеровки, і зроблено висновок щодо 
критичних точок із точки зору теплового навантаження. За результатами моделювання обрано контрольні 
точки, що характеризують максимальні рівні температури футеровки з урахуванням впливу охолодного 
каналу за обраного θ (див. рис. 1 і табл. 1). 

На рис. 4 зображено статичні характеристики об’єкта за 
каналом α→T, визначені для обраних контрольних точок. 
Діапазон зміни керівного впливу тут відповідає області 
допустимих значень зведеного коефіцієнта тепловіддачі від 
футеровки до повітря, який є функцією швидкості повітряного 
потоку в охолодному каналі бічної стіни (див. вище). 

Таблиця 1 – Температура  
у контрольних точках футеровки 

T1, °С T3, °С T2, °С Т4, °С 

1125 1127.2 287.8 276.1 



 

Рис. 4 – Статичні характеристики об’єкта αααα→→→→ T 

Перепад температур у внутрішніх точках футеровки вздовж горизонтальної осі печі є незначним 
(близько 2 °C), і обидві вони можуть характеризувати стан внутрішньої поверхні футеровки, а точка 3, 
розташована між охолодними каналами, характеризує температуру зовнішньої поверхні. Її можна 
використати, щоб оцінити відповідність об’єкта вимогам техніки безпеки під час кампанії графітації.  

З огляду на те, що піч графітації є складним, суттєво нелінійним  нестаціонарним тепловим об’єктом із 
розподіленними параметрами, її апроксимацію здійснено на інтервалі керувань, в якому форма її статичної 
характеристики є близькою до лінійної (α ∈ [7; 30]; див. рис. 4).  

На рис. 5 зображено розрахункову динаміку 
температури футеровки в обраних точках для 
орієнтовної тривалості охолодження печі за 
середнього значення керівного впливу 
α = 15 Вт/(м2 ⋅ К). 

Для подальшого використання в системі 
керування одержано модель розглянутого 
об’єкта із зосередженими параметрами для 
характеристичної точки 2. Перевірка 
адекватності моделі, одержаної у вигляді 
передатної функції, свідчить, що в разі 
додержання встановлених обмежень похибка 
апроксимації не перевищує 8 % в усьому 
температурному діапазоні роботи об’єкта на 
другому етапі кампанії графітації. 

  
Вимоги до структури системи керування 

охолодженням 
У виробничій практиці охолодження футеровки зазвичай вмикають ще на етапі розігрівання печі. На 

основі аналізу результатів моделювання й натурних експериментів можна стверджувати, що такий спосіб 
охолодження призводить до зайвих витрат енергії на охолодження як за ординарних, так і за інтенсивних 
регламентів графітації, оскільки максимум теплового навантаження на футеровку припадає на другий етап 
кампанії. 

У розроблюваній системі керування пропонується використовувати інформацію від двох датчиків 
температури, встановлених у визначених раніше характеристичних точках. Як свідчать результати 
імітаційного моделювання, із задачею підтримання температури T1 на бажаному рівні задовільно 
справляється звичайний контур регулювання на базі лінійного регулятора, якщо його синтез здійснено за 
допомогою одержаної апроксимованої моделі. 

Щоб мінімізувати енерговитрати на охолодження, систему керування слід обладнати логічним модулем 
прийняття рішень, який вмикатиме й вимикатиме контур залежно від температур у характеристичних 
точках. Для початку роботи контура пропонується критерій {T1 > 0,9Tmax} or { T2  >  0,9Tdng}, де Tdng – 
максимально допустима температури поверхні промислових печей, що визначається правилами техніки 
безпеки, °C; для припинення роботи контура – критерій {T1 < 0,6Tmax} and {T2  <  Tdng}. 

 
Висновки 
За результатами дослідження вибрано характеристичні точки у футеровці печі Ачесона та здійснено 

апроксимацію об’єкта моделлю із зосередженими параметрами. Синтезовано контур регулювання 

 
Рис. 5 – Динамічні характеристики об’єкта 



температури внутрішньої поверхні футеровки та здійснено його імітаційне моделювання. Визначено 
принципи побудови системи керування процесом і сформульовано критерії його роботи. 

Розроблювана система керування охолодженням дозволить мінімізувати теплове навантаження на 
футеровку печі Ачесона за ординарних та інтенсивних регламентів графітації. 

Автори вважають, що буде доцільним в подальшому покращити якість роботи системи керування 
шляхом використання декількох лінеаризованих моделей об’єкта, що відповідають різним ділянкам його 
статичної характеристики. 
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The cooling process of lining-up of Acheson graphitation kiln has been researched on the base of 3-D temperature 
field model and also on estimations of external heat exchange. On the base of results of analysis of the object’s 
temperature state the principles of construction and functioning of control system are grounded and the structure of 
control system, the use of which will allow substantially to increase the term of exploitation of elements of 
construction of graphitation kiln and to lower the end production cost price, is offered. 
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