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АНОТАЦІЯ 

 

 

Федоров С.С. Розвиток наукових основ створення високотемпературних 

агрегатів з електротермічним киплячим шаром для очищення вуглецевих матері-

алів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спе-

ціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» (144 

– Теплоенергетика). – Національна металургійна академія України, Дніпро, 2018. 

Дисертація спрямована на вирішення важливої науково-технічної про-

блеми розвитку наукових основ створення  високотемпературних печей з елект-

ротермічним киплячим шаром для обробки вуглецевої сировини за температур 

2000-3000С та отримання графіту із вмістом вуглецю не менш 99,95%.  

Поставлені задачі вирішені шляхом поєднання методів аналітичного та ем-

піричного аналізу. Експериментальні дослідження електричної провідності дис-

персних вуглецевих матеріалів у щільному та псевдозрідженому шарі проведені 

за допомогою розроблених експериментальних установок з використанням поте-

нціометричного методу вимірювання електричних величин із подальшою пере-

віркою робочих гіпотез на створеній фізичній моделі електротермічної печі. Ро-

зрахунково-теоретичні дослідження виконанні на основі створених математич-

них моделей: структурних властивостей випадкових дисперсних систем, елект-

ричної провідності неоднорідних структур у поєднанні із каркасною моделлю 

провідності елементарного об’єму, процесів теплообміну у високотемператур-

них електротермічних печах на основі двофазної теорії псевдозрідження, проце-

сів тепломасообміну в теплообмінних апаратах із псевдозрідженим та рухомим 

щільним шаром.  

Проведені дослідження електричної провідності електротермічного шару з 

урахуванням структури шару, контактної взаємодії частинок матеріалу, темпера-

тури та питомого теплового навантаження одиниці об’єму, а також теплової ро-

боти високотемпературних електротермічних печей киплячого шару. Перевірені 



3 

та уточнені сучасні гіпотези щодо уявлення явища електричної провідності та 

розроблена на їх основі методика розрахунку питомого електричного опору псе-

вдозрідженного шару. У підсумку визначені та науково обґрунтовані передумови 

надійної експлуатації, особливості нагрівання вихідної сировини, закономірності 

розподілу теплової потужності й неоднорідності температурного поля та ство-

рено методику розрахунку робочого простору цих агрегатів. 

Розроблені нові ефективні конструкції високотемпературних електротер-

мічних печей киплячого шару. Науково обґрунтовані раціональні режими їх екс-

плуатації, які забезпечують необхідні робочі температури та створено на їх ос-

нові технологічний комплекс з термічної обробки вуглецевої сировини за темпе-

ратур 2000-3000С для отримання батарейних марок графіту із вмістом вуглецю 

не менш 99,95%. 

Розроблені теоретичні засади щодо підвищення теплової ефективності те-

хнологічних комплексу з термічної обробки вуглецевої сировини за технологією 

високотемпературного електротермічного шару шляхом управління режимами 

руху матеріалу та вдосконалення технічних рішень щодо підведення у шар мате-

ріалу псевдозріджуючого агенту, а також використання фізичної теплоти гото-

вого продукту за технологічною схемою. 

Ключові слова: вуглецева сировина, графіт, електротермічна піч, кипля-

чий шар, термічна обробка, графітація, питомий електричний опір, тепломасоо-

бмін, теплова потужність, енергетична ефективність. 
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ABSTRACT 

 

 

Fedorov S. S. Development of the Scientific Basis for Design of High-Temper-

ature Furnaces based on Electro-Thermal Fluidized Bed for Carbon Materials Pro-

cessing – Manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences, specialty 05.14.06 – 

Technical Thermal Physics and Industrial Heat and Power Engineering (144 – Heat 

and Power Engineering), National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnіprо, 2018. 

The present thesis is devoted to resolving of the substantial scientific and applied 

problem – development of the scientific basis for design of high-temperature furnaces 

based on electro-thermal fluidized bed concept for carbon materials processing at tem-

peratures of 2000-3000C and graphite production of more than 99,95% purity. 

Set tasks were resolved by combining methods of the theoretical and experi-

mental analysis. Experimental research of the electric conductivity of particulate car-

bon materials in packed and fluidized bed was conducted via developed laboratory in-

stallations using the potentiometric measurement method and further verification of 

working hypotheses with a physical model of an electro-thermal furnace. Computa-

tional and theoretical research was conducted on the basis of mathematical models of: 

structural properties of random particles systems; electrical conductivity of heteroge-

neous structures along with a frame model of conductivity for an elementary volume; 

heat transfer in high-temperature electro-thermal furnaces based on double phase flu-

idization theory; heat and mass transfer in heat exchangers with fluidized and moving 

packed bed.  

Conducted research includes study of the electrical conductivity of the electro-

thermal bed with respect to: bed’s structures, contact interaction between material par-

ticles, working temperature and specific heat output per unit volume as well as a ther-

mal work of high-temperature electro-thermal furnaces with fluidized bed. Verified 

and refined modern hypotheses comprise the concept of the phenomenon of the elec-

trical conductivity as well as the development on their basis calculating method for the 
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electrical resistivity of the fluidized bed. In the issue, the determined results are: scien-

tifically substantiated preconditions of reliable operation, particularities of material 

heating, patterns of power distribution and inhomogeneity of the temperature field as 

well as a calculation method of workspace dimensions for these furnaces. 

New efficient designs of for electro-thermal fluidized bed furnaces were devel-

oped. Their rational operation modes, that ensure required working temperatures, were 

substantiated. As a result, an industrial plant concept for carbon materials thermal pro-

cessing at 2500-3000C for production of battery grade graphite of more than 99,95% 

purity was developed. 

Thesis’s outcomes include theoretical basis of enhancing thermal efficiency of 

an industrial plant for thermal processing of carbon materials based on the electro-

thermal fluidized bed technology by controlled modes of material moving and im-

proved technical solutions for fluidizing agent inlets as well as utilizing of processed 

product waste heat for heating raw material. 

Keywords: carbon raw material, graphite, electro-thermal furnace, fluidized 

bed, graphitization, electrical resistivity, heat transfer, heat power, energy efficiency. 
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ПЕРЕЛІК  УМОВНИХ  ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

До розділу 1: 

Сg – масова доля графіту у матеріалі 

см – середня теплоємність матеріалу у визначеному інтервалі температур, 

Дж/кгС 

dS – зміна ентропії системи, Дж/кгК 

d002 – відстань між базисними шарами графіту, Å 

LIBs – літій-іонні акумулятори 

∆m – зміна маси хімічної речовини у термічному процесі, % 

m0 – початкова масова доля хімічної речовини у термічному процесі, % 

mр – рівноважна масова доля хімічної речовини у термічному процесі, %. 

К, М – коефіцієнти зв’язку коефіцієнту теплопровідності та питомого електрич-

ного опору матеріалу 

P – тиск, Па (МПа) 

Т – температура, К 

t – температура, С 

 

 – ступінь гомогенної графітації вуглецю 

 – ступінь чорності матеріалу 

λм – коефіцієнт теплопровідності матеріалу, Вт/мК 

N2 – питома витрата газового агенту по відношенню до витрати матеріалу в еле-

ктротермічній печі киплячого шару, кг/кг 

м – питомий електричний опір матеріалу, Ом·м 

 

ЕТКШ – електротермічний киплячий шар 
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ЕТПКШ – електротермічна піч (електротермічні печі) киплячого шару 

КШ – киплячий шар 

ПГ – природний графіт 

ПЕО – питомий електричний опір 

ШГ – штучний графіт 

 

 

До розділу2: 

а – радіус плями контакту між частинками, м; 

С, C1, C2, C3, C4 – емпіричні коефіцієнти моделей провідності 

D – діаметр камери псевдозрдження, м 

Dе – діаметр електроду, м 

dч – діаметр частинки, м 

db = 0,025 – умовний медіанний діаметр частинки у формуванні полідисперсної 

упаковки розміром 111 

Е – напруженість електричного полю, В/м 

e = -1,602·10-19 Кл – заряд електрону 

F – вектор об’ємної масової сили, яка діє на частинку, Н 

F( ) – функція розподілу випадкової величини 

F() – функція рівномірно розподіленої випадкової величини 

Н – висота шару, м 

Н0 – висота нерухомого шару, який не продувається, м 

h – глибина занурення електроду у киплячий шар, мм 

hш – шорсткість поверхні матеріалу, мм 

I, J – індекси елементів шару 

i, j, k – індекси вузлових точок просторової сітки уздовж осей OX, OY, OZ 

iA – щільність струму у киплячому шару, А/см2 

K – коефіцієнт каркасу шару 
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k = 1,381·10-23 Дж/К – постійна Больцмана 

L – лінійний розмір фрагменту шару, м 

М() – функція повного залишку матеріалу на ситі в залежності від розміру осе-

редку, мас. долі 

М0,5 – доля залишку матеріалу на ситі, що відповідає 50% 

m = 9,109·10-31 кг – маса електрону 

N – координаційне число елементу шару 

Nе та Ni – концентрація електронів та іонів у іонізованому газі, м-3 

NZ, NX, NY – кількість послідовних ланцюжків, що утворені частинками шару уз-

довж осей OX, OY и OZ 

Nl – концентрація нейтральних часток l-го сорту в іонізованому газі, м-3 

n – нормаль до поверхні, м 

OX, OY, OZ – осі координат 

P – тиск, Па 

Qк – потужність тепловиділень в контакті, Вт 

Q – перерізи електропровідності для однозарядних іонів та нейтральних часток 

іонізованого газу, м2 

qу – тепловиділення в одиничному об’ємі киплячого шару (теплова потужність 

електротермічної печі, віднесена до об’єму робочого простору), Вт/см3 

R2 – коефіцієнт кореляції регресійної моделі 

Re – критерій Рейнольдса для киплячого шару за швидкістю фільтрації 

Remf – критерій Рейнольдса для щільного шару на межі стійкості 

Rг – електричний опір газового проміжку між двома частинками, Ом 

Rк – повний електричний опір контакту, Ом 

Rм – електричний опір фізичного контакту між двома взаємодіючими частин-

ками, Ом 

Rш – електричний опір шару, Ом 

R0 – електричний опір нерухомого шару, що не продувається газом, Ом 
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rч – радіус частинки, м 

T – температура, К 

t – температура, С 

Vм – об’єм матеріалу, м3 

Vсл – об’єм шару, м3 

W – число псевдозрідження 

w – швидкість фільтрації газу у шарі, м/с 

x, y, z – просторові координати, м (умовні одиниці) 

 

α,  – емпіричні коефіцієнти моделей провідності шару 

 – коефіцієнт однорідності зернового складу 

n – відносний крок чисельного рішення, м (умовні одиниці) 

x, y, z – шаг дискретизації просторової задачі за координатними осям, м (від-

носні одиниці)  

 – різниця потенціалів електричного поля, В 

 – об’ємна доля газових пузирів 

 – відносна провідність киплячого шару 

 – порозність шару 

f – просвітність шару 

mf – порозність нерухомого щільного шару на межі стійкості 

 – коефіцієнт, що враховує електрон-електронну взаємодію 

 – обчислювальна похибка математичної моделі, % 

м – густина матеріалу, кг/м3 

F – результуюча сила, що діє на частинку, Н 

σ – питома електрична провідність середовища, См/м  

σг – питома електрична провідність газу, См/м 

σкш – питома електрична провідність киплячого шару, См/м 
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σм – питома електрична провідність матеріалу, См/м 

σщш – питома електрична провідність щільного / емульсійної фази киплячого 

шару, См/м 

 – час, с 

 – потенціал електричного полю, В 

м – питомий електричний опір матеріалу, Ом·м 

ш – питомий електричний опір щільного / емульсійної фази киплячого шару, 

Ом·м 

 – розмір осередку сита, мкм 

0,5 – медіанний розмір вихідного складу дисперсного матеріалу, умовні одиниці 

0,5* – медіанний розмір класифікованого складу дисперсних частинок, умовні 

одиниці 

min и max – максимальний і мінімальний розмір класифікованого складу диспе-

рсного матеріалу, умовні одиниці 

 

Ф – поправка на опір розтікання струму в аналітичному рішенні задачі провідно-

сті 

 

ПЕО – питомий електричний опір 

ЕТПКШ – електротермічна піч киплячого шару 

ЕФ – емульсійна фаза киплячого шару 

 

 

До розділу 3: 

Ar – число подоби Архімеда 

Ам, Акс – ступінь чорності відповідно матеріалу та киплячого шару  

aеф – радіальний коефіцієнт ефективної температуропровідності, м2/с 

b – відстань між центральним електродом та футеровкою печі, м 
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cг – середня теплоємність газу у визначеному інтервалі температур, Дж/м3С 

см – середня теплоємність матеріалу а визначеному інтервалі температур, 

Дж/кгС 

Dе – діаметр центрального електроду, м 

Dа – діаметр активної зони термообробки, м 

Dекв – еквівалентний діаметр активної зони термообробки, м 

dп – діаметр газових пузирів, м 

dч – діаметр частинок, мм 

E – ємність печі, кг 

Fo* – безрозмірний час перебування матеріалу в активній зоні термообробки 

Fсл – поверхня частинок шару, м2 

Fст – середня поверхня футеровки печі, м2 

Fел – площа поперечного перерізу центрального електроду 

f – поверхня тіла, м2 

fм – питома поверхня матеріалу, м2/кг 

fч – поверхня частинки, м2 

G – продуктивність печі, кг/с (кг/год, т/год) 

Hа – висота активної зони термообробки, м 

Нпе – висота ділянки під електродом, м 

Ннп – висота надшарового простору, м 

I – струм печі, А 

iдоп – допустима щільність струму електроду, А/см2 

k – коефіцієнт форми тіла 

lеф – ефективна довжина променю, м 

mч – маса частинки, кг 

N – електрична потужність печі, Вт 

Nкор – корисна потужність печі, Вт 

Nu – число подоби Нусельта 
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Р – приведена поверхня футеровки та електроду по відношенню до робочого 

обєму печі, м-1 

Р1 = N∙/U2∙V1/3 – безрозмірна потужність печі 

Р2 = Dэ/V1/3– безрозмірний діаметр електроду 

Pr – число подоби Прандтля 

Q – сумарна теплова потужність печі, Вт 

Qпе – теплова потужність ділянки під електродом, Вт 

qm – витрати теплоти на нагрівання та термічну обробку матеріалу, а також на-

грівання псевдозріджуючого агенту, Вт/м3 

qv – середньоінтегральне питоме тепловиділення в одиниці об’єму печі, Вт/м3 

qv(r) – локальне питоме тепловиділення за радіусом печі, Вт/м3 

qN2 – питомі втрати теплоти з азотом на виході з печі, віднесені то площі попер-

ченого перерізу активної зони термообробки, Вт/м2 

qеф – щільність теплового потоку конвекцією в об’ємі шару, Вт/м2 

qвипр – щільність теплового потоку випромінюванням, Вт/м2 

qк – щільність теплового потоку конвекцією на поверхню частинки, Вт/м2 

q – результуюча щільність теплового потоку на поверхню частинки, Вт/м2 

qпот – доля втрат теплоти через ізоляцію печі, % 

R – електричний опір печі, Ом 

Re – число подоби Рейнольдса 

r – поточній радіус печі, м 

r* – товщина тіла, яка прогрівається, м 

Sk – число подоби Старка 

Ta, Tb – температури киплячого шару на границях елементарного об’єму, К 

Tроб – робоча температура печі, К 

Tч – температура частки, К 

t – температура, С 
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t – перепад температури за радіусом печі, С 

tм0, tг0 – початкова температура відповідно матеріалу та псевдозріджуючого аге-

нту, С 

tроб – робоча температура печі, С 

U – напруга печі, В 

umf – перша критична швидкість псевдозрідження, м/с 

V – об’єм активної зони печі, м3 

Vг – витрата агенту псевдозрідження, нм3/с 

W – число псевдозрідження 

W* – число псевдозрідження, яке відповідає переходу шару у поршневий режим  

Wа – число псевдозрідження в активній зоні термообробки 

Wпе – число псевдоожижения на ділянці під електродом 

 

к – коефіцієнт тепловіддачі конвекцією від газів до поверхні частки, Вт/м2К 

 – об’ємна доля газових пузирів 

 – порозність киплячого шару 

 – коефіцієнт корисної дії печі 

λеф – коефіцієнт ефективної теплопровідності киплячого шару, Вт/мК 

λел – коефіцієнт теплопровідності матеріалу центрального електроду, Вт/мК 

λе.ст – коефіцієнт ефективної теплопровідності теплової ізоляції печі, Вт/мК 

ν – кінематичний коефіцієнт в’язкості газу, м2/с 

м – густина матеріалу, кг/м3 

  = 5,6710-8 – постійна Стефана-Больцмана, Вт/мК4 

пр – приведений коефіцієнт випромінювання в елементарному об’ємі, який об-

межений поверхнею частинок матеріалу, Вт/мК4 

 – час, с 

* – тривалість термообробки матеріалу в активній зоні, с (хв, год) 
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 – об’єм тіла, м3 

кш – питомий електричний опір киплячого шару, Ом·м 

 

ПЕО – питомий електричний опір 

ЕТПКС – електротермічна піч киплячого шару 

 

 

До розділу 4: 

Dекв – еквівалентний діаметр активної зони термообробки, м 

см – середня теплоємність матеріалу а визначеному інтервалі температур, 

Дж/кгС 

cг – середня теплоємність газу у визначеному інтервалі температур, Дж/м3С 

E – ємність печі, кг 

Fш – поверхня частинок шару, м2 

G – продуктивність печі, кг/с 

G1 – повна витрата матеріалу на вході у експериментальну установку, г 

G2 – повна витрата матеріалу на виході з експериментальної установки, г 

G3 – витрата матеріалу в період завантаження печі, кг/с; 

Gв – витрата матеріалу в період вивантаження печі, кг/с 

Hа – висота активної зони термообробки, м 

Ii – ентальпія матеріалу в печі на початку стадії завантаження (i = 1), витримки (i 

= 2) та вивантаження (i = 3), Дж 

I0 – ентальпія холодного матеріалу, Дж 

I() – залежність ентальпії матеріалу в електротермічному киплячому шарі у часі, 

Дж 

Iср – середня ентальпія матеріалу на виході з печі, Дж 

I = Iср – I0 – амплітуда зміни ентальпії матеріалу в печі в режимі дискретно-

безперервного завантаження / вивантаження, Дж 
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kв = 3 / 0
* – доля часу вивантаження в операційному циклі 

kз = 1 / 0
* – доля часу завантаження в операційному циклі 

N – електрична потужність печі, Вт 

n – кількість секцій у секційному теплообміннику 

n = 0 / 0
* – кількість операційних циклів за період, який дорівнює середній три-

валості обробки матеріалу у шарі 

nн – кількість секцій у секційному охолоджувачі готового продукту 

nв – кількість секцій у секційному підігрівачі сировини 

Qм-г – тепловий потік від газу до матеріалу, Вт 

Qкор – корисна потужність печі, Вт 

dQз.о. – теплові втрати від зовнішнього охолодження корпусу теплообмінника 

R – електричний опір киплячого шару, Ом 

R0 – електричний опір нерухомого шару, Ом 

tср – середня температура матеріалу у період вивантаження, С 

t* – середня температура шару за цикл, С 

ti – температура киплячого шару на початку стадії завантаження (i = 1), витримки 

(i = 2) та вивантаження (i = 3), С 

tм  – температура матеріалу, С 

tг  – температура газу, С 

tроб – робоча температура печі, С 

V – витрата азоту в системі утилізації теплоти готового продукту, нм3/с 

Vуст – витрата повітря в експериментальну установку, м3/год 

Vінж – витрата повітря на інжектор експериментальної установки, м3/год 

W – число псевдозрідження 

Wг – витратна теплоємність азоту, Дж/сК 

Wм – витратна теплоємність матеріалу, Дж/сК 

w0  – швидкість азоту на пустий переріз секції, приведена до нормальних умов, 
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м/с 

wкр1 – перша критична швидкість псевдозрідження, м/с 

wкр2 – друга критична швидкість псевдозрідження, м/с 

wд  – швидкість азоту на пустий переріз секції, приведена до дійсних умов, м/с 

 

α – коефіцієнт тепловіддачі між газом і матеріалом, Вт/мК 

h – розрахунковий крок за висотою теплообмінника киплячого шару, мм 

 – час нагріву частинки, с 

0 – тривалість термообробки матеріалу, с 

0
* – тривалість циклу завантаження / вивантаження матеріалу 

1 – тривалість стадій завантаження, с  

2 – тривалість стадії витримки (операційний час), с  

3 – тривалість стадії вивантаження, с 

 

верхній індекс  – параметри теплоносія на вході у теплообмінник 

верхній індекс  – параметри теплоносія на виході з теплообмінника 

ЕТПКШ – електротермічні печі киплячого шару 

 

 

До розділу 5: 

А = 2,24; В = 0,0075 Вт/К – емпіричні коефіцієнти у розрахунках коефіцієнту 

теплопровідності шару  

AETC – Американська енерго-технологічна компанія 

c(t) – середня теплоємність матеріалу а визначеному інтервалі температур, 

Дж/кгС 

d1, d2 – внутрішній та зовнішній діаметр трубного елементу холодильна першої 

ступені, м 
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dч – діаметр частик, м 

G – продуктивність печі, кг/с (кг/год, т/год) 

h – поточна висота, м 

H – висота трубного елементу холодильника першої ступені, м 

iel, iav, iw – щільність струму відповідно на поверхні електроду, середня та на по-

верхні футеровки, А/см2 

i, k – індекси розрахункового вузла за висотою і радіусом трубного елементу хо-

лодильника першої ступені 

LIBs – літій-іонні акумулятори 

n1, n, K – кількість вузлових точок: в шарі за радіусом, загальна за радіусом, за 

висотою теплообмінника 

N – електрична потужність печі, Вт 

Qвх, Qвих – фізична теплота з потоком матеріалу на вході і виході з теплообмін-

ника, Вт 

Qохол – теплота передана охолоджуваній воді у теплообміннику, Вт 

r – поточний радіус, м; 

Т – температура середовища, К 

t – температура середовища, С 

tв – температура води в системі охолодження, С 

tц, tпов, tср – температура дисперсного графіту на осі теплообмінника, на поверхні 

стінки та середня за перерізом, С 

U – напруга, В 

W – число псевдозрідження 

 

αст – коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні трубного елементу холо-

дильника першої ступені, Вт/м2К 

h – розрахунковий крок за висотою трубного елементу холодильника першої 

ступені, м 
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P(V) – гідравлічна характеристика печі, Па 

r – розрахунковий крок за радіусом трубного елементу холодильника першої 

ступені, м 

∆r1, ∆r2 – розрахунковий шаг за радіусом дисперсного графіту та у графітовій 

стінці холодильника першої ступені, м 

 – нев’язка теплового балансу трубного елементу холодильника першої ступені, 

% 

ε – порозність шару дисперсного матеріалу 

(t) – коефіцієнт теплопровідності середовища, Вт/мК 

λм – коефіцієнт теплопровідності графіту, Вт/мК 

 – густина середовища, кг/м3 

0 – постійна Стефана-Больцмана, Вт/м2К4 

τ – поточний час, с 

 

ВАХ – вольт-амперна характеристика 

ЕТПКШ – електротермічні печі киплячого шару 

ПГ – природний графіт 

ПЕО – питомий електричний опір 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність роботи.  

Світовий попит на хімічні джерела живлення для автономних приладів 

обумовлює значну потребу у високоякісному графіті як основній складовій ре-

човині анодних матеріалів. З урахуванням динаміки виробництва електроніки та 

електромобілів сучасний ринок вуглецевих матеріалів відчуває без перебіль-

шення революційні зміни, що у свою чергу викликає занепокоєння з боку експе-

ртів та ключових гравців ринку стосовно ймовірного утворення у найближчий 

перспективі дефіциту. Тому вже зараз питання ефективного видобутку, переро-

бки та подальшого застосування графіту в значній мірі формують стратегічну 

політику багатьох розвинених країн на державному рівні. 

З іншого боку, з огляду на актуальність проблем енергетичної безпеки та 

незадовільний загальний екологічний стан, впровадження технологій відновлю-

вальних джерел енергії та створення споріднених до них пристроїв є одними з 

пріоритетних напрямів сталого розвитку економіки та благоустрою України. 

Стосовно розвитку виробництва літій-іонних акумуляторів задля цього в державі 

наявні всі необхідні передумови: великий внутрішній ринок, зростаючий попит, 

розвинене машинобудування, необхідний науковий потенціал та потужна ресур-

сна база. Остання по відношенню до вуглецевої сировини представлена природ-

ним графітом, викопним вугіллям, продуктами нафтопереробки та вторинними 

вуглецевмісними матеріалами. Все це дозволяє впевнено говорити про можли-

вість створення власного повного циклу виготовлення високоефективних сучас-

них акумуляторів та їх утилізації наприкінці терміну використання. 

Аналіз сучасного рівня науки і техніки показує, що серед відомих техно-

логій фінішної стадії отримання батарейних марок графіту найбільш привабли-
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вим є спосіб обробки вуглецевої сировини у високотемпературних електротермі-

чних печах киплячого шару (ЕТПКШ), який дозволяє у комплексі вирішувати 

технічні задачі термічного очищення матеріалу від сторонніх хімічних домішок 

та його графітації. У порівнянні до відомих поширених альтернативних процесів 

(в електротермічних печах щільного шару, методах хлорнотермічної обробки та 

кислотного вилуговування) зазначений спосіб відрізняється високим ступенем 

технологічності завдяки реалізації поточного руху матеріалу, а також конкурен-

тоспроможними показниками енергоспоживання, собівартості та відповідно ни-

зьким рівнем негативного впливу на навколишнє середовище. 

Незважаючи на вагомий доробок черги науковців щодо особливостей та 

закономірностей фізичних процесів в електротермічному псевдозрідженому 

шарі, основними проблемами подальшого розвитку зазначеної технології в Ук-

раїні та світі в цілому є: необхідність у систематизації відомих наукових резуль-

татів стосовно пов’язаних тепломасообмінних та електротермічних процесів; а 

також відсутність достатнього досвіду експлуатації та науково обґрунтованих 

методів розрахунку подібних агрегатів. Окрім цього, оскільки переважна частина 

затраченої в технології енергії втрачається з фізичною теплотою продукту, не 

менш важливим залишається питання створення на базі ЕТПКШ енергоефекти-

вних технологічних комплексів. 

Розв’язання зазначених проблем потребує їх системного та всебічного ви-

вчення. В зв’язку із чим, дисертаційна робота спрямована на вирішення актуаль-

ної науково-практичної проблеми розвитку наукових основ високотемператур-

ного електротермічного псевдозрідженого шару, а також роботи агрегатів та 

комплексів з термічної переробки вуглецевої сировини на його основі. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, яка відповідає 

«Енергетичній стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефекти-

вність, конкурентоспроможність» (Розпорядження Кабінету Міністрів України 
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№605-р від 18.08.2017 р.) та «Державної цільової економічної програми енерго-

ефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних дже-

рел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки» (Постанова Кабі-

нету Міністрів України №243 від 01.03.2010 р.). 

Робота виконана відповідно до наукових напрямів кафедри промислової 

теплоенергетики Національної металургійної академії України та є складовою 

частиною:  

- держбюджетних науково-дослідних робіт: «Дослідження високотемпе-

ратурної обробки відходів промисловості та сільського господарства з метою 

енергозбереження та поліпшення екологічного стану» № 0106U002205; «Дослі-

дження процесів теплової переробки біомаси, вугілля, вапнякової сировини у 

щільному та зваженому шарі з метою поліпшення екологічного стану та економії 

викопного палива» №0109U004007; «Розробка інноваційних технологій викори-

стання палива в енерготехнологічних установках з метою зменшення витрат екс-

портних енергоресурсів та поліпшення екологічного стану» № 0111U002923; 

«Вдосконалення технології утилізації в металургійній промисловості матеріаль-

них і енергетичних відходів» № 0113U003266; «Наукове обґрунтування й розро-

бка ефективних тепломасообмінних процесів у інноваційних металургійних тех-

нологіях» №0115U003176; 

- міжнародних науково-прикладних проектів: GIPP BNL372 / STCU P482 

Project «Recycling of spent batteries from electric drive vehicles» (2012-2014) та 

STCU PARTNER PROJECT P645 «Modelling thermostatic control of storage batter-

ies at low temperatures» (2014 - 2017). 

В зазначених роботах автор є відповідальним виконавцем. 

Мета і завдання досліджень. 

Метою досліджень є розвиток наукових основ створення високотемпера-

турних печей з електротермічним киплячим шаром для обробки вуглецевої си-

ровини за температур 2000-3000С та отримання графіту із вмістом вуглецю не 
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менш 99,95%. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені наступні задачі: 

- проведено аналіз вимог ринку вуглецевої продукції щодо якості графіто-

ваних матеріалів, процесів і агрегатів для їх виробництва та обрані пріоритетні 

напрямки дослідження; 

- на основі термодинамічного аналізу хіміко-термічних процесів високоте-

мпературної обробки вуглецевої сировини визначено вимоги до неї та основні 

технологічні параметри, які забезпечують вміст вуглецю у готовому продукті до 

99,95%; 

- вдосконалена фізична модель процесу електричної провідності кипля-

чого шару вуглецевого матеріалу та визначено механізм впливу основних техно-

логічних параметрів на неї; 

- розроблено комплексну полуемпіричну модель електричної провідності 

шару дисперсних частинок електропровідного матеріалу на основі уточнених фі-

зичних уявлень та даних експериментальних досліджень; 

- на основі математичного моделювання визначено вплив пузирів на елек-

тричну провідність електротермічного киплячого шару та отримано регресійну 

залежність для провідності шару від об’ємної долі пузирів; 

- на основі математичного моделювання визначено вплив коефіцієнту еле-

ктропровідності каркасу щільного та киплячого шару вуглецевого матеріалу та 

визначено його залежність від режиму псевдозрідження; 

- розроблено та адаптовано математичну модель випадкової упаковки по-

лідисперсного шару в полі діючої масової сили в об’ємі, розмір якого на декілька 

порядків перевищує розмір частинок; 

- на основі комплексного аналізу результатів імітаційного моделювання 

полідисперсних систем визначені параметри та розмір елементарного об’єму 

ядра шару, характеристики якого відповідають властивостям шару; 

- створено «холодні» моделі для досліджень електропровідності киплячого 
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і щільного шару та експериментально досліджено вплив характеристик сировини 

й гідродинамічних режимів на електропровідність шару; 

- на основі теоретичних та експериментальних досліджень отримана регре-

сійна залежність ПЕО електротермічного киплячого шару частинок графіту як 

функції питомої теплової потужності одиниці об’єму, температури шару, роз-

міру частинок, долі пузирів і коефіцієнту каркасу шару; 

- на основі математичного моделювання виконано комплексне дослі-

дження розподілу джерел теплоти та температури у високотемпературній печі з 

електротермічним киплячим шаром в залежності від продуктивності агрегатів, 

електричної потужності, гідродинамічного режиму псевдозрідженого шару, гео-

метрії робочого простору; 

- на основі математичного моделювання процесів нагріву вуглецевої сиро-

вини у печах з електротермічним киплячим шаром розроблено критеріальні за-

лежності та методику визначення основних розмірів робочого простору печей; 

- створено пілотну піч електротермічного киплячого шару продуктивністю 

10 кг/год, на якій експериментально підтверджено результати розробленої мо-

делі електричної провідності шару; 

- науково обґрунтовано методику вибору режимів роботи печей з електро-

термічним киплячим шаром на основі ВАХ та визначено область їх сталої ро-

боти, а також вимоги до джерела живлення; 

- розроблені теоретичні засади щодо підвищення теплової ефективності 

комплексу з високотемпературної термічної обробки вуглецевої сировини в еле-

ктротермічному шарі шляхом управління режимами руху матеріалу та вдоскона-

лення технічних рішень стосовно завантаження матеріалу, подачі псевдозріджу-

ючого агенту, а також використання фізичної теплоти готового продукту для пі-

дігріву вихідної сировини; 

- розроблені нові ефективні конструкції високотемпературних ЕТПКШ та 
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науково обґрунтовані раціональні режими їх експлуатації, які забезпечують не-

обхідні робочі температури; 

- розроблено та виготовлено основне й допоміжне обладнання технологіч-

ного комплексу з термічної обробки вуглецевої сировини для отримання графіту 

із вмістом вуглецю не менш 99,95% на основі печі з електротермічним киплячим 

шаром продуктивністю 1т/год.  

Об’єкт досліджень – процеси тепломасообміну і гідродинаміки в техно-

логічних пристроях та апаратах із киплячим шаром, які пов’язані із високотем-

пературною електротермічною обробкою вуглецевих матеріалів. 

Предмет досліджень – вплив фізичних властивостей дисперсних вуглеце-

вих матеріалів, геометричних і режимних факторів на процеси тепломасообміну, 

гідродинаміки та теплову потужність технологічних комплексів на базі високо-

температурних електротермічних печей киплячого шару. 

Методи досліджень.  

Поставлені задачі вирішені шляхом поєднання методів аналітичного та ем-

піричного аналізу.  

Експериментальні дослідження електричної провідності дисперсних вуг-

лецевих матеріалів у щільному та псевдозрідженному шарі проведені за допомо-

гою розроблених експериментальних установок з використанням потенціомет-

ричного методу вимірювання електричних величин із подальшою перевіркою ро-

бочих гіпотез на створеній фізичній моделі електротермічної печі. Розрахунково-

теоретичні дослідження виконанні на основі створених математичних моделей: 

структурних властивостей випадкових дисперсних систем, електричної провід-

ності неоднорідних структур у поєднанні із каркасною моделлю провідності еле-

ментарного об’єму, процесів теплообміну у високотемпературних електротермі-

чних печах на основі двофазної теорії псевдозрідження, процесів тепломасооб-

міну в теплообмінних апаратах із псевдозрідженим та рухомим щільним шаром. 

Дослідження температурних умов високотемпературного очищення вуглецевих 
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матеріалів виконано за допомогою програмного пакету термодинамічних розра-

хунків рівноважного стану та властивостей багатокомпонентних гетерогенних 

систем «Terra». 

Достовірність отриманих результатів підтверджена застосуванням: фунда-

ментальних положень теорій процесів переносу у неоднорідних середовищах, 

електричної провідності контакту, псевдозрідження, тепломасообміну та загаль-

ноприйнятих фізичних уявлень про електричну провідність псевдозрідженого 

шару; відповідністю отриманих результатів до результатів експериментальних 

досліджень питомого електричного опору шару, упаковки шарових структур; ви-

користанням в експериментальних дослідженнях загальноприйнятих методів ви-

пробувань та вимірювального обладнання. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1. На основі експериментальних та теоретичних досліджень отримало 

подальший розвиток фізичне уявлення електричної провідності киплячого шару 

електропровідних часток в атмосфері інертного газу для температур 273-3500 К. 

Доведено що провідність обумовлена електроконтактною взаємодією часток 

емульсійної фази і є результатом відповідного числа їх фізичних контактів, які 

перебувають під незначним динамічним навантаженням. Зростання електрич-

ного опору шару під час псевдозрідження переважно є результатом поступового 

розриву цих контактів. Вплив газових пузирів на збільшення опору незначний. 

Ефект зниження електропровідності киплячого шару із збільшенням щільності 

струму та температури процесу обумовлений джоулевою теплотою в контактах 

та дисипацією енергії у прилеглих зонах. 

2. Вперше науково обґрунтована  комплексна напівемпірична модель 

електропровідності шару дисперсних часток електропровідного матеріалу, що 

включає диференційне рівняння електричного поля з неоднорідними властивос-

тями та систему кінцевих алгебраїчних рівнянь відносно потенціалів часток, фі-

зичні контакти яких у шарі утворюють полігональний електропровідний каркас. 
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Контактний опір визначається на основі емпіричних залежностей ПЕО від роз-

міру часток, щільності струму та температури. Модель враховує геометрію ро-

бочого простору, тиск у шарі та гідродинамічний режим процесу.  

3. Вперше на основі математичного моделювання визначено вплив газо-

вих пузирів на електропровідність електротермічного киплячого шару вуглеце-

вого матеріалу. Встановлено, що зміна розміру та взаємного розташування пузи-

рів відносного одне одного практично не впливає на електропровідність кипля-

чого шару, а за об’ємної частки пузирів  = 2-5% відносна електропровідність 

складає  = 0,98-0,92. Отримано регресійну залежність відносної електропровід-

ності від об’ємної долі пузирів у шарі  = 0,99  1,34∙δ, яка дозволяє визначати 

вплив пузирів з похибкою менш 1%. 

4. Вперше за допомогою імітаційної каркасної моделі фізичної взаємодії 

часток полідисперсного матеріалу доведено, що мінімальному об’ємі нерухо-

мого шару (емульсійної фази киплячого шару), якому притаманні фізичні харак-

теристики та властивості шару у задачах теплообміну, відповідає 3D-структура з 

лінійним розміром 12-15d у калібрах середнього медіанного діаметру частинок. 

5. Отримало подальший розвиток уявлення про вплив на електропровід-

ність киплячого шару полідисперсної вуглецевої сировини. На основі математи-

чного моделювання доведено, що в результаті гідродинамічної перебудови неру-

хомого шару доля розімкнених контактів у 3D-структурі емульсійної фази, яка 

обумовлює збільшення електричного опору, зростає від 30% до 60-70% в діапа-

зоні збільшення значень числа псевдозрідження 0,75-1,25. 

6. На основі експериментальних досліджень вперше визначено взаємодію 

між гідродинамічним режимом псевдозрідження і ПЕО в діапазоні співвідно-

шень висоти до еквівалентного діаметру шару 1-2,5. Показано, що основна пере-

будова шару, яка призводить до істотного збільшення електричного опору в ре-

зультаті розриву контактів часток, відбувається в інтервалі чисел псевдозрі-

дження W = 0,75-1,25. За висоти піделектродної ділянки, що перевищує діаметр 
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робочого простору апарату, кратність підвищення ПЕО по відношенню до неру-

хомого шару складає 8,5-10.  

7. Вперше за результатами чисельного моделювання процесів тепломасо-

обміну в електротермічних печах киплячого шару із коаксіальним розташуван-

ням електродів та струмопровідним газорозподільчим пристроєм в діапазоні ви-

соти, діаметру активної зони та висоти ділянки під електродом віднесених до ді-

аметру електроду відповідно 0,5-5; 1,4-2,3 та 0,25-2 доведено, що основним фак-

тором, який визначає рівномірний розподіл теплової потужності у робочому про-

сторі є відносна висота активної зони, де відбувається найбільш інтенсивне пе-

ремішування матеріалу. За умов значень цього показника  2 доля теплової по-

тужності відповідної зони перевищує 85%, а збільшення відносної висоти діля-

нки під електродом в межах > 1 практично не впливає на роботу печі.  

8. Вперше за результатами параметричного дослідження впливу робочої 

температури, продуктивності, фракційного складу матеріалу, геометрії робочого 

простору, режиму псевдозрідження та теплового балансу на неоднорідність тем-

пературного поля високотемпературних електротермічних печей киплячого 

шару показано, що зменшення температури шару у радіальному напрямку робо-

чої зони визначається відносними втратами теплоти від зовнішнього охоло-

дження, співвідношення діаметрів активної зони й електроду, а також безрозмі-

рним часом перебування матеріалу у шарі.  

9. Вперше на основі математичного моделювання отримано залежності 

відносного діаметру Dа/Dе та відносної висоти На /Dе активної зони ЕТПКШ від 

безрозмірних потужності печі Р1 = N∙ / U2∙V1/3 і діаметру електроду 

Р2 = Dе/V1/3. Залежності справедливі для наступного діапазону параметрів: на-

пруга на електродах 20-220В, ПЕО киплячого шару 0,01-0,17 Омм, ємність печі 

5-500 кг, допустима щільність струму 5-25 А/см2 .  

2. Вперше науково обґрунтовано вибір режимів управління електричною 

потужністю ЕТПКШ для пуску, сталій роботі та холостому ході печі на основі 
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системи кривих, що включають: вольт-амперні характеристики псевдозрідже-

ного шару в діапазоні температур до 3000С; вольт-амперні характеристики печі 

для заданої продуктивності; криві щільності струму на поверхні електродів та 

середньої за радіусом печі i(I); залежності постійної потужності N = const. На 

основі аналізу ВАХ визначається область сталої роботи печі. 

Практичне значення одержаних результатів: 

1. Розроблена методика визначення раціональних розмірів внутрішнього 

робочого простору ЕТПКШ для заданих значень продуктивності, фракційного 

складу сировини, тривалості обробки, напруги, питомого електричного опору 

шару та температури процесу.  

2. Розроблені конструкції ЕТПКШ, в яких: висота робочої зони складає 2-

5 калібрів центрального електроду, а відстань від нижнього торця центрального 

електроду до газорозподільчої решітки – не менш одного калібру центрального 

електроду, що забезпечує ефективну роботу печі за рахунок виділення до 90% 

теплової потужності в області інтенсивного перемішування матеріалу (Патент 

№UA108964); центральний електрод додатково має коаксіальний вертикальний 

канал та сопла у нижній торцевій частині для підведення газу, що дозволяє спро-

стити конструкцію газорозподільчого апарату (Патент №UA107972); агрегат до-

датково оснащений багатосекційним охолоджувачем готового продукту псевдоз-

рідженого шару для утилізації до 50% теплоти готового продукту за технологіч-

ною схемою (Патент №UA100018). 

3. Розроблений спосіб роботи ЕТПКШ на основі дискретного заванта-

ження / вивантаження матеріалу, в якому середній період термічної обробки си-

ровини у робочому просторі залишається без змін та поділяється на окремі опе-

раційні цикли. Кожен операційний цикл складається з трьох послідовних етапів: 

стадії завантаження сировини; стадії витримки; стадії вивантаження готового 

продукту (Патент №UA107971). Показано, що шляхом дотримання тривалості 

операційного циклу на рівні 5-10% від середнього періоду обробки матеріалу за 
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відносної тривалості періоду витримки на рівні 50% забезпечується повне нагрі-

вання сировини до робочої температури печі в умовах контрольованої амплітуді 

температури шару в межах 2-5%.  

4. З метою перевірки адекватності математичної моделі питомого елект-

ричного опору киплячого шару та вивчення особливостей електротермічного на-

грівання вуглецевих матеріалів різного походження розроблена фізична модель 

ЕТПКШ продуктивністю 10 кг / год для умов ТОВ «Центр Матеріалознавства» 

(Київ, Україна). За результатами тестових випробувань графіту марки ГТ-1 підт-

верджено вплив температури шару та питомої теплової потужності в одиниці 

об’єму на питомий електричний опір киплячого шару.  

5. З участю ДП «Конструкторське бюро «Південне» (Дніпро, Україна), 

ТОВ «Центр матеріалознавства» (Київ, Україна) та ТОВ «УкрНІІЕлектротерм» 

(Запоріжжя, Україна) за підтримки US Department of energy (SW Washington, DC, 

US), Brookhaven National Laboratory (New York, US) і міжурядової дипломатич-

ної організації «Український Науково-Технологічний Центр» (Київ, Україна) для 

умов American Energy Technologies Co. (Chicago, US) розроблена та виготовлена  

ЕТПКШ продуктивністю до 1 т/г з робочою температурою до 2500С для термі-

чної переробки вуглецевої сировини, а також допоміжне обладнання, в тому чи-

слі: охолоджувачі готового продукту першої (2500/900С) та другої (900/300С) 

ступені. 

6. Для умов ТОВ «Заваллівський графіт» (Київ, Україна) розроблена тех-

нічна пропозиція щодо розробки технологічного комплексу високотемператур-

ної термічної очистки та графітації природних графітів марок ГЕ-3 та ГЕО-92 за 

температур до 3000С на базі ЕТПКШ загальною потужністю до 8,0 тис. т на рік. 

Термін окупності реалізації проекту складає менш двох років. 

7. Матеріали дисертаційної роботи використовуються у навчальному 

процесі кафедри промислової теплоенергетики Національної металургійної ака-

демії України у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр / 



40 

магістр напряму «144 – Теплоенергетика» в курсі лекцій дисциплін «Високотем-

пературні процеси», «Високотемпературні установки», «Тепломасообмін» та 

«Спеціальні питання тепломасообміну у високотемпературних теплотехнологіч-

них установках», а також для виконанні дипломних та науково-дослідних робіт. 

Особистий внесок здобувача. 

Всі результати дисертації отримані автором особисто або за його безпосе-

редньої участі. Автором самостійно: визначені загальна проблематика, концеп-

ція, основні науково-технічні засади та положення роботи; сформульовані мета, 

задачі та обрано методи досліджень; розроблені математичні моделі, експериме-

нтальні пристрої, а також принципові технічні рішення щодо основного та допо-

міжного обладнання технології електротермічного псевдозрідженого шару; 

отримані результати теоретичних досліджень впливу щільності струму та темпе-

ратури на питомий електричний опір псевдозрідженого шару; розроблено зага-

льно концепцію та досліджено теплову ефективність застосування секційних 

утилізаторів теплоти готового продукту за технологічною схемою; отримано ре-

зультати математичного моделювання та аналізу провідності шару [2, 7-8]. 

В роботах, виконаних у співавторстві з іншими дослідниками, автору на-

лежить провідна роль у постановці задач досліджень, проведенні комплексу екс-

периментальних та теоретичних досліджень, аналізу та узагальненню отриманих 

результатів. Особистий вклад автора полягає у наступному: загальний аналіз ене-

ргетичних та технологічних показників роботи високотемпературних пічних аг-

регатів з щільним та псевдозрідженим шаром [18, 32, 33]; постановка проблеми 

та узагальнення результатів щодо впливу складу вуглецевої сировини та пічної 

атмосфери на якісні показники готового продукту за термічну обробку у високо-

температурних агрегатах [1, 28]; розробка експериментальних установок, мето-

дів проведення експериментів, безпосередня участь у дослідженнях та узагаль-

нення наукових результатів щодо питомого електричного та гідравлічного опору 



41 

шару, а також особливостей руху матеріалу в секційних апаратах псевдозрідже-

ного шару [3, 10, 23]; розробка математичних моделей, проведення розрахун-

ково-теоретичних досліджень та узагальнення результатів структурних власти-

востей дисперсних упаковок, електричної провідності шару та тепломасообміну 

у шарових апаратах [4, 9, 12, 14, 16-17, 20, 22-23, 29]; постановка задачі, теоре-

тичні дослідження та узагальнення результатів щодо взаємозв’язку геометрич-

них та режимних параметрів високотемпературних електротермічних печей псе-

вдозрідженого шару, а також розробка методики вибору розмірів їх робочого 

простору [6]; дослідження впливу дифузії газу на роботу шарових високотемпе-

ратурних агрегатів [11, 13]; розробка концепції високотемпературної технології 

обробки вуглецевої сировини для отримання батарейних марок графіту [15]; ро-

зробка ефективних конструкцій та способів експлуатації високотемпературних 

електротермічних печей [19, 24-27]; загальна постановка проблеми негативного 

впливу явища зношення сталі на якість очищеного графіту в охолоджувачі гото-

вого продукту [5]; постановка загальної проблеми утилізації теплоти вихідних 

газів високотемпературних електротермічних печей псевдозрідженого шару та 

визначення шляхів її вирішення [21]. 

Апробація результатів дисертації. 

Матеріали дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на 11-ти 

міжнародних наукових конференціях та семінарах: XVIII міжнародна конферен-

ція «Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії – 2017» (НМетАУ, Дніпро, 

Україна, 10-13 жовтня 2017); науковий семінар «Ultrahigh-Temperature Purifica-

tion of Carbonaceous Materials Based on Electrothermal Fluidized Bed Concept» 

(Dalian University of Technology – Department of Material Science, Dalian, China, 

April 6th, 2016); XVII International Scientific Conference «New Technologies and 

Achievements in Metallurgy and Material Engineering and Production Engineering» 

(Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Poland, May 19-20, 2016); IV научно-

практическая конференция «Теплотехника и информатика в образовании, науке 
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и производстве» (УрФУ, Екатеринбург, Россия, 26-27 марта 2015); XVII Міжна-

родна конференція «Теплотехніка та енергетика в металургії» (НМетАУ, Дніп-

ропетровськ, Україна, 7-9 жовтня, 2014); ASME 2014 4th Joint US-European Fluids 

Engineering Division Summer Meeting collocated with the ASME 2014 12th Interna-

tional Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels (Chicago, Illi-

nois, USA, August 3-7, 2014); ASME 2013 Fluids Engineering Division Summer 

Meeting (Incline Village, Nevada, USA, July 7-11, 2013); Международная научно-

практическая конференции «Творческое наследие В.Е. Грум-Гржимайло» 

(УрФУ, Екатеринбург, Россия, 27-29 марта 2014); II Всероссийской научно-прак-

тической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Теплотехника 

и информатика в образовании, науке и производстве» (УрФУ, Екатеринбург, 

Россия, 28-29 марта 2013); Международная научно-практическая конференция 

«Теория и практика тепловых процессов в металлургии» (УрФУ, Екатеринбург, 

Россия, 19-21 сентября 2012); Междунарная научно-практическая конференция 

«Творческое наследие Б.И. Китаева» (УГТУ-УПИ, Екатеринбург, Россия, 12-13 

февраля 2009). 

Публікації. 

Основні матеріали дисертації представлені у 33 друкованих працях, в тому 

числі: 23 статті у фахових журналах, з яких 6 статей входять до наукометричної 

бази Scopus, 4 – до періодичних видань інших закордонних наукометричних баз); 

4 – патенти України; 6 – матеріали конференцій. Всі публікації містять резуль-

тати безпосередньої роботи автора на окремих етапах досліджень та відобража-

ють основні положення та висновки дисертаційної роботи. 

Структура і обсяг дисертації. 

Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти основних розділів, зага-

льних висновків, налічує 296 сторінок загального машинописного тексту та міс-

тить 33 таблиці, 102 рисунки, бібліографічний список з 238 джерел і 4 додатки. 
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РОЗДІЛ  1 

АНАЛІЗ  ТЕОРЕТИЧНИХ  ОСНОВ  ОТРИМАННЯ  БАТАРЕЙНИХ  МАРОК 

ГРАФІТУ  ДЛЯ  ЛІТІЙ-ІОННИХ  АКУМУЛЯТОРІВ 

 

 

1.1. Огляд сучасних тенденцій ринку графітових матеріалів 

 

 

Завдяки своїм унікальним властивостям графіт став невід'ємною частиною 

виробів, які використовуються в енергетиці, машинобудуванні та металургії. 

Сфера застосування даного матеріалу постійно розширюється, визначаючи тим 

самим його споживчий попит. За спостереженнями експертів, стала динаміка ри-

нку графіту знаходиться в тісному взаємозв'язку із загальним станом глобальної 

економіки: тільки з 2012 по 2016 рр. ринок виріс на 9% [1-7]. З урахуванням 

цього, вже сьогодні графіт включено до переліку стратегічних сировинних ресу-

рсів країн ЄС [1]. 

Середньорічні світове виробництво і споживання графіту за підсумками 

2016 року досягли рівня 2,7 млн. т [2]. З них 1,2 млн. т (44,5%) припадає на вико-

пний природний графіт (ПГ): представлений лускатою та кристалічної формами 

загальним обсягом 500 тис. т/ рік, а також аморфним графітом – 700 тис. т/ рік 

[4]. Інша частина, 55,5%, в глобальному виробництві – це синтетичний (штучний 

графіт – ШГ), який отримують шляхом термічної переробки вуглецевої сиро-

вини. 

Безумовним світовим лідером з виробництва ПГ є Китай, який покриває до 

65% загального попиту [1-2]. Друге місце з показником 14,2% займає Індія. Се-

ред країн Європейського континенту, основних регіональних конкурентів Укра-

їни на ринку, слід відзначити частки Норвегії – 0,67%, Росії – 1,25% і Туреччини 

– 2,7%. Що стосується розвіданих світових запасів ПГ, а це близько 250 млн. т, 
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то вони зосереджені переважно в Туреччині – 36,0%; Бразилії – 28,8%; Китаї – 

22,0% і Мозамбіку – 5,2%. 

За даними [7] промисловий потенціал України за графітом оцінюється у 40 

тис. т на рік. Потреби внутрішнього ринку забезпечує в основному ШГ, який 

отримують з антрациту. За останні 10 років видобуток ПГ в єдиному Заваллівсь-

кому родовищі мало змінився і коливається в межах 5,0-6,0 тис. т – 0,4-0,5% в 

еквіваленті світового ринку [2]. Причому ця продукція орієнтована головним чи-

ном на експорт. 

У грошовому еквіваленті обсяг світового ринку графіту становить 10-11 

млрд. євро [1], де 37% і 30% припадає на синтетичну сировину для електродів і 

вуглецевих волокон (рис. 1.1). Водночас через відносно невелику собівартість, 

внесок ПГ складає менш 9%. 

 

Структура світового споживання графіту (рис. 1.2) також характеризується 

найбільшою (до 890 тис. т) часткою електродів, що пов'язано з їх застосуванням 

в сталеплавильній та алюмінієвій промисловості [1, 5]. Далі йдуть вогнетриви з 

показником 20%. Водночас тільки за останні десять років виробництво батарей-

ного графіту зросло до 100 тис. т, з яких понад 80% використовується в країнах 

Рисунок 1.1. Структура світового ринку графітових матеріалів 
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Азії і близько 5% у країнах ЄС.  

У зв'язку із популярністю електротранспорту та електроніки спостеріга-

ється динамічне зростання споживання графіту батарейних марок як природного, 

так і синтетичного походження [8-11]. Наприклад, в 2018-2020 рр. один з провід-

них виробників США запускає чергу найпотужніших заводів з виробництва 

електрокарів, що істотно збільшить попит на літій-іонні акумулятори (LIBs) [2]. 

До речі, у США одним з основних компонентів цих пристроїв є саме лускатий 

ПГ, частка якого становить 11-15% по масі. За виходу на повну проектну потуж-

ність потреба тільки одного цього підприємства буде еквівалентна існуючому рі-

чному споживанню батарейного графіту в світі. 

 

Тому в найближчі кілька років цей сегмент ринку очікують значні зміни 

[1, 4]. З урахуванням загальносвітової тенденції до 2025 року попит на батарей-

ний графіт збільшиться до 800 тис. т/ рік [4, 11], що наблизить його до поточного 

рівня електродів. Отже, питання розвитку та вдосконалення технологій виробни-

цтва батарейного графіту має велике практичне значення. 

Рисунок 1.2. Структура світового споживання графіту 
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1.2. Характеристика сировини для виробництва батарейних марок графіту 

 

 

Одним з показників якості графіту для потреб ядерної енергетики, отри-

мання рідкоземельних металів, анодів алюмінієвих електролізерів і LIBs є вміст 

хімічних домішок. Навіть незначні (до 10 ppm) частки елементів, таких як S, V, 

Ti, Cr, Mn, Fe і Si, істотно погіршують технологічні та експлуатаційні властивості 

кінцевої продукції. Тому у виборі вихідної сировини перевага віддається матері-

алам з високим вмістом вуглецю, відповідно малою зольністю та кількістю сірки. 

В якості сировини для отримання анодного матеріалу LIBs можуть бути 

використані ПГ, антрацитові концентрати і термоантрацити на їх основі, нафтові 

кокси, а також порівняно «чисті» промислові вуглецевмісні відходи [12-16]. На 

думку черги фахівців, синтетична сировина більш виправдана, оскільки дозволяє 

отримати значно чистіший продукт [9]. Однак подібне твердження є спірним, 

тому що технологія виробництва ШГ відрізняється високою енергоємністю, і сам 

матеріал водночас – об'єктивно дорожчий. Крім того, антрацити і нафтові кокси 

характеризуються наявністю сполук сірки, що ускладнює нейтралізацію побіч-

них продуктів переробки. 

З технічної точки зору концентрати викопних графітових руд привабливі, 

так як на відміну від антрациту і нафтового коксу мають вже сформовані графі-

тові структури за умов порівняно малого вмісту летких і інших органічних домі-

шок, і у підсумку не вимагають підготовчих стадій кальцинування [17-18]. 

На практиці вибір вихідної сировини визначається компаніями виходячи з 

умов її доступності. У разі ПГ, для анодів LIBs підходять як його лускатна, так і 

кристалічна форми. Відмінність матеріалів полягає в структурі і вмісту вуглецю: 

лускатий має форму пластинок із вмістом вуглецю 75-97% [19-20]; кристалічний, 

в свою чергу, характеризується більш щільною структурою у вигляді лусочок або 
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ж дрібної пудри за Сg = 98-99,9% [20]. Однак останній зустрічається досить рід-

кісно у природі і в даний час видобувається тільки в Шрі Ланці. 

На ринок лускатий графіт надходить з розміром фракцій 74-595 мкм і вмі-

стом вуглецю 94-97% (табл. 1.1). У такому вигляді він непридатний для прямого 

використання в LIBs. Дефектна упаковка атомів і хімічні включення погіршують 

інтеркаляцію іонів літію в осередок атомів вуглецю під час заряду, що негативно 

відбивається на електричної ємності акумуляторів. Додаткова обробка матеріалу 

передбачає термічне або хімічне очищення до вмісту вуглецю Cg > 99,95% з по-

дальшою сферідізацією лусочок механічним шляхом [7, 22-26]. Вихід формова-

них частинок «картопляної» форми розміром 10-50 мкм не перевищує 30%, у 

зв'язку з чим ціна останнього зростає більш, ніж в три рази. 

 

Таблиця 1.1 

Параметри лускатого графіту і вартість [22] 

Найменування Сg,% 
Розмір сита Ціна тис. $/ т 

(2018) mesh мкм 

Супер Джамбо 94-97 +35 > 500 4,0 

Джамбо 94-97 -35 / + 48 297-500 2,5 

Великий 94-97 -48 / + 80 177-297 1,6 

Середній 94-97 -80 / + 100 149-177 1,25 

Дрібний 94-97 -100 / + 200 74-149 0,7 

 

Структура і склад мінеральних домішок ПГ можуть варіюватися в межах 

одного родовища в залежності від глибини збагачення. Наприклад, склад графі-

тів Заваллівського родовища відповідає наступному діапазону: Сd - 85-99,5%; Аd 

- 0,5-14%; Wр - 0,2-1%; летючі 0-1% [27]. Для акумуляторної марки ГАК-2, 80% 

якої утворює фракція 100 mesh, – Сd = 99%; Аd = 1%; Wр = 1%. Водночас зольний 

залишок представлений такими елементами як: Si = 13,33%; Ca = 8,26%; Fe = 
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34,17%; Cr = 9,76%; Cu = 4,13%; S = 27,48% [28]. У той же час для марки схожого 

фракційного складу ГЕО-92 (Аd = 6-9%) в мінеральної частини додатково містять 

сполуки алюмінію та магнію (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 

Параметри графіту марки ГЕО-92 

Параметр Значення Метод визначення 

Вологість, % 0,13 ± 0,05 0,22 ± 0,05 0,19 ± 0,05 Test method F1 (ISO 787-2) 

Летючі, % 0,41 ± 0,03 0,44 ± 0,03 0,38 ± 0,03 Test at 300 C 

Зольність, % 8,7 ± 0,1 7,8 ± 0,1 6,1 ± 0,1 Test method G2 (DIN 18128) 

Питома вага (мл / 100 г) ≤ 192 ≤ 194 ≤ 209 

Test method S9 (ISO 787/11) Питома вага після трам-

бування (мл / 100 г) 
127 ± 2 140 ± 2 147 ± 2 

Склад  

C % 91,3 ± 0,1 92,2 ± 0,1 93,9 ± 0,1 RFX (X-ray fluorescence 

analysis).  

Equipment: 

X-Supreme8000  

complies with ASTM D4294, 

ISO8754, ISO20847 and 

ISO13032 test methods 

SiO2 % 3,3 ± 0,1 3,0 ± 0,1 2,4 ± 0,1 

Al2O3 % 1,7 ± 0,5 1,6 ± 0,5 1,4 ± 0,3 

CaO % 0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,2 ± 0,1 

S % 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 < 0,1 

MgO % 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 < 0,1 

Fe % 1,7 ± 0,3 1,6 ± 0,3 1,2 ± 0,3 

Інші,% % 1,4 ± 0,2 1,2 ± 0,2 0,9 ± 0,2 

 

Антрацити належать до класу кам'яного вугілля з високим ступенем мета-

морфізму і характеризуються наступним органічним складом: Сdaf = 94-97%; Нdaf 

= 1,0-3,0%; (O + N)daf = 1,0-1,5%. На електродних заводах України їх якість рег-

ламентується технічними умовами ТУ 12.5496632.235-92, згідно з якими кіль-

кість золи не повинна перевищувати 5%, вологість – 6%, а вміст сірки – 1,5% [29-

30]. Зольність в антрацитах залежить від родовища [31-33], глибини залягання 

вугленосних пластів, ступеня збагачення і представлена комплексом хімічних 
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сполук: SiO2 = 24-70%; Fe2O3 = 2-36%; Al2O3 = 5-25%; CaO = 2-7%; SO2 – до 4%; 

TiO2 = 0,2-0,8%; P2O5 - до 0,23%; MgO = 0,1-8,0%; MnO2 – до 0,5%; K2O – до 

3,5%; Na2O – до 1,5%. 

Термоантрацити в електродній промисловості отримують шляхом прожа-

рювання антрацитів за температур понад 1500С [29-30, 34]. Якщо вихідні антра-

циту є діелектриками, то термообробка дозволяє знизити їх питомий електрич-

ний опір (ПЕО) до нормативних значень 970-1000 мкОмм згідно ГОСТ 4668-75 

[10]. Електродні термоантрацити практично не містять летючих, водночас вміст 

золи залишається на тому ж рівні: Сd = 92,5%; (N + O)d = 1-1,5%; Н2
d = 0,3%; Аd 

= 4,3-5%. 

Сирі (зелені) нафтові кокси отримують шляхом коксування відходів наф-

топереробки [35-40]. Це тверда неплавка і нерозчинна маса з пористою структу-

рою та малим вмістом органічних сполук. З точки зору доступності в Україні, 

нафтовий кокс можна віднести до ряду екзотичних видів сировини для ШГ. Ос-

новна сфера його застосування – це виробництво анодних мас для алюмінієвих 

електролізерів і електродів дугових печей [36]. Однак через свою невелику вар-

тість 60-150 $/ т [35] ця сировина також користується популярністю у виробників 

батарейних марок графіту. 

Елементний склад сирих нафтових коксів різноманітний: Cdaf = 91-99,5%; 

Hdaf = 0,035-4%; Sdaf = 0,5-8%; (N + O)daf = 1,3-3,8% за зольності до 0,8%. Склад 

мінеральної частини водночас залежить від походження матеріалу і температури 

обробки: SiO2 = 12-35%; Fe2O3 = 8-30%; Al2O3 = 5-15%; CaO = 6-14%; SO4 - 15-

30%; TiO2 = 0,2-3,2%; P2O5 – до 0,16%; MgO = 3-9%; MnO2 – до 0,2%; V2O5 = 1-

17%; Na2O = 3-19%; NiO = 1-7% [37-41]. 
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1.3. Структура і фізичні властивості графіту. 

 

 

Графіт як конструкційний матеріал характеризується широким спектром 

фізичних параметрів, корисні властивості яких визначаються сферою застосу-

вання. Наприклад, інженери компанії Superior Graphite (США), що спеціалізу-

ється на графіті для LIBs, напівпровідників і конденсаторів, поділяють властиво-

сті графіту на дві за значністю групи: первинні – чистота, ступінь графітації, фра-

кційний склад, розмір і розподіл пор; і вторинні – фрикційні властивості, реак-

ційна здатність, провідність і міцність [10]. Оскільки перелічені властивості в тій 

чи іншій мірі пов'язані між собою [42], то з точки зору застосування графіту в 

акумуляторах, а також технологій його отримання доцільно зробити акцент на 

кристалічній структурі, щільності, питомому електричному опорі, хімічної акти-

вності, а також теплофізичних параметрах: теплопровідності, теплоємності й ко-

ефіцієнті теплового випромінювання. 

Графіт є однією з алотропних модифікацій вуглецю. Його атомарна реші-

тка утворює тригональну модифікацію в результаті змішування однієї s- і двох 

p-електронних орбіталей (sp²-гібридизація) [42-45]. Водночас кожен атом має 

три рівноцінні σx,y-зв'язки з енергією 710 кДж / моль, розташовані в одній пло-

щині під кутом 120° один до одного (рис. 1.3). Орбіталь pz, яка не бере участі в 

гібридизації, перпендикулярна площині σ-зв'язків, утворює більш слабкі π-зв'я-

зки з іншими атомами. 

Ковалентно пов'язані атоми формують базові площині. Їх упаковка, в свою 

чергу, утворює гексагональну структуру, в якій половина атомів кожного шару 

розташовується над і під центрами шестикутників (схема АВАВАВА, рис. 1.3). 

Отже, в кожній площині вуглецеві атоми складають сітку з правильних шестиг-

ранників з відстанню між атомами 1,42Å. Елементарний осередок подібної сис-

теми є структурою з чотирьох атомів у вигляді призми висотою 6,71Å (параметр 
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«с») і ромбом в основі. Водночас параметр «a» гексагонального осередку (сто-

рона ромбу) становить 2,46Å. Теоретична густина такого кристалу дорівнює 

2,267 г/см3. 

Гексагональна упаковка характерна для всіх ШГ. ПГ, у свою чергу, можуть 

містити до 30% ромбоедричних структур, в яких шари зміщені відносно один 

одного на 1,42Å, а кожен четвертий шар повторює перший за схемою АВСАВСА 

[16]. 

Структура вуглецевого матеріалу пов'язана з температурою його обробки. 

Для органічних вуглецевмісних матеріалів високотемпературний процес графі-

тації є обов'язковою стадією отримання ШГ [46]. Водночас усуваються дефекти 

решітки: вакансії, викривлення шарів, міжшарові атоми і радикали, аліфатичні 

вуглець-вуглецеві поперечні зв'язки, ромбоедрична модифікація. Пори і дисло-

каційні сітки також поступово зникають. З урахуванням характеру структурних 

перетворень, високотемпературну термообробку умовно можна поділити на три 

стадії перетворень: карбонізація – до 1500С; полікристалізаційна стадія – 1500-

1900С; кристалізація > 1900C. Зазначені процеси прийнято зображати у вигляді 

схеми подібної до рис. 1.4 [47]. 

Видимі зміни решітки мають місце вже на стадії карбонізації: відбувається 

Рисунок 1.3. Кристалічна структура графіту 
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повне видалення летких продуктів СО, СО2, СН4, Н2, звільняються та замика-

ються на атоми вуглецю зв’язки, збільшуються розміри «c» і «a» (рис. 1.3). Вод-

ночас міжшарова відстань d002 в пакетах окремих паралельних вуглецевих шарів 

зменшується до 3,43Å. У другій стадії хімічні процеси протікають з формуван-

ням полікристалічного графіту. Утворюється графітоподібна тривимірна струк-

тура і відбувається упорядкування базисних площин. Розміри таких пакетів пе-

ревищують 300 нм. Подальше зростання графітових структур в вуглецевих мате-

ріалах спостерігається в кристалізаційній фазі (3-тя стадія) за температур понад 

1900С. Водночас шари звільняються від бічних зв'язків, стають рухливими. Ві-

дбувається зменшення міжшарового простору до 3,36 Å та заповнюються вакан-

сії в решітці. 

На відміну від органічної сировини, лускаті і кристалічні ПГ з самого поча-

тку мають полікристалічну структуру, проте їх термічна обробка за температур 

понад 2200С дозволяє її значно поліпшити.  

Ступінь гомогенної графітації визначається відносним зближенням шарів, 

характеризуючи тим самим ймовірність перебування останніх в упорядкованому 

стані по відношенню один до одного [16, 44-46]: 

 

Рисунок 1.4. Схема графітації вуглецю. 
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γ = 
3,43  d002

3,43  3,36 . (1.1) 

 

Тривалість графітації залежить в основному від температури процесу [44, 

46, 48-49]. Так з підвищенням цього параметра обробка може бути скорочена від 

двох тижнів за 2400С до декількох хвилин за температур близько 3000С (рис. 

1.5). Причому в залежності від природи матеріалу значну роль в кінетиці процесу 

грають саме перші хвилини з моменту виходу зразка на задану температуру. У 

цей період відбувається активація хімічних зв'язків, динамічне зниження міжша-

рової відстані d002 з подальшою вираженою пологою кривою графітації. 

Зв'язок агрегатних станів і алотропних форм вуглецю графічно представ-

ляють за допомогою так званої фазової діаграми Банді [42, 50]. Відомі декілька 

її варіацій, що пов'язано з деякими розбіжностями результатів дослідників щодо 

температур плавлення і сублімації [50]. Для атмосферних умов температура фа-

зового переходу графіту з твердого стану становить 3500С, водночас нагрів 

Рисунок 1.5. Динаміка графітації нафтового коксу 

для температур 2200-2900С [48]. 
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супроводжується сублімацією, минаючи рідкий стан. Потрійна точка на межі 

«графіт - рідина - пар» відповідає параметрам 3750 ± 50С і 12,5 ± 1,5 МПа [16]. 

 
Густина промислових графітів варіюється в широкому діапазоні 1,3-1,88 

кг/м3. Вона вважається однією з найбільш важливих характеристик матеріалу, 

оскільки з її величиною пов'язують більшу частину інших фізичних якостей [16, 

42, 47]. Даний параметр визначається історією отримання матеріалу, починаючи 

від стадії видобутку і завершуючи фінішною стадією обробки. В результаті ная-

вності мікропорожнеч і мікропор комерційні марки графіту за густиною досить 

рідко перевищують поріг 80% по відношенню до «ідеальної» упаковки 2,26 кг/м3. 

Електропровідність монокристалу графіту має анізотропією: уздовж шарів 

вона носить металевий характер і становить 0,385 мкОмм; в напрямку перпен-

дикулярному базисним площинах – 52,0 мкОмм з характерними властивостями 

напівпровідника. Для більшості марок промислових графітів для кімнатної тем-

ператури характерними є значення 11,4-26,7 мкОмм [47]. Водночас нижня межа 

відповідає матеріалам з більш щільною структурою. 
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Температурна залежність ПЕО (рис. 1.7) нелінійна з вираженим мінімумом 

в широкому інтервалі температур 300-1300С [16]. Положення екстремуму ви-

значає досконалість кристалічної структури і зміщене вліво для матеріалів з ви-

соким ступенем графітації. Водночас сам мінімум пояснюється різними характе-

рами температурної залежності для впорядкованої і невпорядкованою кристалі-

чної структур: збільшенням опору вздовж базисних площин і зниженням його в 

перпендикулярному напрямку. 

Графіт також є хорошим провідником теплоти [51-55]. Його теплопровід-

ність пов'язана з видом сировини, розміром зерен, ущільнюючих домішок і тем-

пературою обробки. У монокристалі графіту основне перенесення теплоти від-

бувається уздовж базисних площин і має порядок більше 4000 Вт/мК [55]. Для 

піролітичного графіту воно значно менше – 390 Вт/мК з величиною анізотропії 

більше 5 [16, 52, 54]. Для полікристалічних графітів цей параметр змінюється в 

інтервалі 175 до 30 Вт/мК, де нижня межа відповідає температурам 2000-3000С 

Рисунок 1.7. Температурна залежність деяких фізичних 
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(рис. 1.7). 

З точки зору фізичного уявлення про явище теплопровідності кристалу 

графіту, домінуючим механізмом перенесення теплоти є фононна провідність 

[16, 51]. Водночас швидкість поширення фононів визначається пружними влас-

тивостями решітки і мало залежить від температури. Внесок електронної складо-

вої незначний і в інтервалі 0-2730С зростає з 0,5% до 20%. У полікристалічному 

графіті розсіяння фононів відбувається на границях кристалів, дефектах та за уч-

астю інших фононів. Це пояснює зниження теплопровідності для дрібнозернис-

тих графітів. 

Отже, теплопровідність і електропровідність графіту мають різну фізичну 

природу. Однак, з огляду на те, що одні й ті ж самі дефекти структури обумов-

люють розсіяння фононів і електронів, коефіцієнти теплопровідності та ПЕО 

дуже добре співвідносяться один з одним. Для температур близьких до нормаль-

них умов відзначається зв'язок наступного вигляду: 

 

1/м = K∙м + M, (1.2) 

 

де К = 3,05-3,4 і М = 0,27-0,36 – параметри, які залежать від зернистої структури 

матеріалу [16]. Для більш високих температур справедлива залежність (1.3): 

 

м ∙м∙T-1 = 0,1229∙T-1.8. (1.3) 

 

Питома теплоємність слабо залежить від виду графітованої матеріалу [16, 

42, 47] і приймає значення від 0,5 кДж/кгК (за 0С) до 2,2 кДж/кг К (за 3000С). 

В інтервалі температур 0-700С спостерігається її стрімке зростання до 1,75 

Дж/кг К з наступним ділянкою пологого зв'язку (рис. 1.7). За більш високих тем-

ператур від 3200С має місце різке збільшення теплоємності, що обумовлено ви-

паровуванням атомів вуглецю і відповідними витратами енергії активації даного 

процесу близько 7,7 еВ. 
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Оптичні властивості графіту можуть зміняться в досить широкому діапа-

зоні [42, 47, 56-57]. Однак для більшості графітів за температур > 2000С і вище 

вона становить 0,8-0,9 з вираженою позитивною температурною залежністю 

(рис. 1.7). 

Як хімічний елемент вуглець виявляє сильні відновні властивості. Одним 

з достоїнств графіту вважається його хімічна інертність по відношенню до бага-

тьох сполук, включаючи лугу, кислоти та корозійні гази. Стійкість підвищується 

зі збільшенням глибини очищення і зниженням загальної кількості відкритих 

пор. У той же час, матеріал характеризується низькою стійкістю до елементів VI 

групи: кисню, сірки, селену, молібдену і телуру. Серед газів схильних до реакції 

з вуглецем можна також виділити CO2, H2O, N2O [16, 47]. 

Під час хімічної взаємодії з киснем окислення починається по краях бази-

сних площин на фоні каталітичного впливу сторонніх елементів, присутніх в 

структурі графіту. Для більшості графітів реакції окислення не спостерігається 

за температур до 350С. Особливо чисті марки з вмістом домішок < 300-3000 ppm 

не окислюється до 500-600С [47]. Однак навіть за таких умов процес взаємодії 

з киснем на відкритому повітрі йде мляво і не підтримує горіння. 

З урахуванням зазначених вище особливостей питання стійкості графіту 

дуже важливі не тільки для кінцевих споживачів, але і на етапі його отримання. 

Наприклад, важливим технологічним показником електротермічних печей [58] є 

вихід готового продукту, який залежить від величини виносу і ступеню угару 

матеріалу. За температур 2000-3000С значну роль відіграють складні ендо- та 

екзотермічні реакції, обумовлені різноманіттям хімічних елементів, високою 

концентрацією теплової енергії в порівняно невеликому об’ємі і наявністю елек-

тричного струму. У таких напружених умовах постає питання не тільки про угар 

вуглецю з точки зору максимального виходу кінцевого продукту, але також й 

стійкості футеровки і електродів, що визначає надійність і довготривалість ро-

боти обладнання. Вондочас угар вуглецю, залишається тим інтегральним показ-
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ником, за величиною якого можна судити про «агресивність» умов термообро-

бки по відношенню до сировини і графітових елементів робочого простору печі. 

Більш детально це питання висвітлено у п. 1.5 цього розділу. 

 

 

1.4. Аналіз технологій рафінування графітових матеріалів 

 

 

Зольність, як уже було відзначено вище, значною мірою визначає корисні 

властивості і вартість графіту, в зв'язку з чим даному показнику приділяється 

особлива увага з боку споживачів. Залежно від області застосування допуска-

ється вміст хімічних домішок від 13-25% для деяких ливарних марок – ГЛ, аж до 

значень менше 0,005%: для спектрального та ядерного графіту, а також для отри-

мання двоокису германію, алмазів і виготовленні напівпровідникових приладів 

[59-61]. Традиційно для рафінування графіту використовують два принципово 

різних технологічних підходу: термічний і хімічний. На практиці ці методи мо-

жуть комбінуватися. 

1.4.1 Хімічні методи очищення. 

Хімічне видалення домішок з природного і вторинного графіту шляхом ки-

слотного вилуговування застосовується практично у всьому світі і набуло найбі-

льшого поширення в Китаї, Бразилії, Австралії та Росії [23, 62-73]. Переважна 

більшість компаній здійснюють таку очистку на завершальному етапі обробки 

графітового концентрату. В якості реагентів зазвичай використовують розчини 

NaOH / Na2CO3, HF, HCl і H2SO4. Причому фторид водню є однією з найбільш 

популярних і в той же час найбільш небезпечних кислот. Показники очищення 

графіту хімічним шляхом перевищують 98%, включаючи можливість отримання 

батарейних марок з вмістом вуглецю Cg > 99,95%. 

У випадку ПГ хімічному очищенню передує збагачення графітових руд. 

Процес оснований на гідрофобних властивості дисперсного графіту і складається 
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з багатоступеневої флотації за участю збираючих та спінюючих агентів [70-72]. 

Найбільша ступінь вилучення вуглецю характерна для дрібних фракцій до 100 

мкм, а існуючий рівень технології дозволяє досягти вмісту вуглецю в концент-

раті до 89-94%. Водночас має місце зворотно пропорційний зв'язок між масовою 

часткою вуглецю в кінцевому продукті і ступенем його вилучення. Тому видо-

бувні компанії змушені знаходити для себе оптимальний з точки зору виходу кі-

нцевого продукту і прибутку баланс за глибиною збагачення графіту в двох пос-

лідовних стадіях: флотації і хімічної обробки. 

В [62] наведені результати дослідження очистки мікрокристалічного ПГ 

видобутого в провінції Ченжоу (Китай). Матеріал з початковим вмістом вуглецю 

Cg = 83,08% оброблявся в лабораторних умовах розчинами хлорної кислоти HCl 

і фториду натрію NaF. Метод показав високу ефективність у видаленні кальцитів 

CaCO3, галлузіта Al2Si2O5(OH)4 та інших мінеральних домішок за співвідно-

шення рідкої й твердої фаз 3: 1. Оптимальний режим отриманий за температури 

70С і часу 2,5 год. Вміст вуглецю збільшено до 98,03% без видимих змін його 

кристалічної структури. 

В роботі Брагіной В. І. і Бакшеєвой І. І. (Сибірський федеральний універ-

ситет) проводилися дослідження комплексної технології збагачення, яка вклю-

чає стадію флотації вихідного концентрату Cg = 80% з наступною обробкою сір-

чаною та фосфорної кислотами [63]. Найбільша ефективність методу досягнута 

за співвідношення рідкої та твердої фази 1:2. Тривалість і температура процесу 

склали відповідно 2 години і 150С, а досягнутий рівень очищення – 91% за сту-

пеню вилучення 97,2%. 

Авторами [65] наводяться результати обробки фторидом водню HF (48%) 

графітового концентрату Cg = 69,74% з розміром фракцій 149-841 мкм (Вест Ка-

лімантан, Індонезія). Оптимальний режим отриманий за співвідношення твердої 

і рідкої фази 1:5, температурі 180С і тривалості процесу 1,5-2 годин. Вміст вуг-

лецю в кінцевому продукті зрос до 98%. 
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У дослідженнях [66] для обробки прожареного ПГ Cg = 92,6% (Бао Ха, В'є-

тнам) використовувалася сірчана кислота (10%) для співвідношення твердої і рі-

дкої фаз 1:5. Ефективний режим відзначений за кімнатної температури протягом 

2 годин. Масова частка вуглецю збільшена до 98%. Також відзначається значно 

менша вартість сірчаної кислоти в порівнянні з соляною за однакових показників 

ефективності. 

Схожі результати отримані також в [68] співробітниками Криворізького 

технічного університету. Дослідження включали термохімічний метод, на пер-

шій стадії якого для зниження вмісту кремнію здійснювався випал концентрату 

за температур 900-950С у присутності NaCO3. Друга стадія передбачала вилу-

говування в умовах оптимальних з точки зору видалення сполук заліза розчином 

сірчаної кислоти 15% за співвідношення твердої і рідкої фази 1:7. Відмінність 

рекомендованих режимів [66, 68] вочевидь пов'язана з різним хімічним складом 

мінеральних частин. 

Співробітниками Київського національного університету технологій та ди-

зайну [67, 69] порівняно недавно розроблена технологія обробки графітових кон-

центратів сумішшю кислот H2SO4:HF або HNO3:HCl:HF. Процеси передбачають 

одно- і трьох-стадійну обробки з підігрівом графіту до 300-400С на кожному 

етапі. 

Проведені дослідження для акумуляторного графіту ГАК-1 (ТОВ «За-

валлівський графіт») дозволили знизити зольність до 0,01-0,02% за початкового 

показника 0,8% [67]. Ефективність розробленого методу також підтверджена в 

[69] для графіту марки ГЛ-1. Водночас контрольні випробування шляхом обро-

бки матеріалу окремими розчинами кислот HNO3, HCl і HF продемонстрували 

значно меншу ефективність останніх. Зольність продукту на виході склала від-

повідно 0,35%, 0,15% і 0,07%, що не дозволяє рекомендувати монокіслоти для 

отримання батарейного марок графіту з вітчизняних руд. 

Істотним недоліком хімічних методів є використання небезпечних агреси-

вних кислот і пов'язаний негативний екологічний аспект даних технологій. В [22] 
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наводиться, як видно, одна з найбільш раціональних схем виробництва графіту 

для LIBs. Процес включає послідовні стадії видобутку, механічної сепарації, 

флотації, сферідізаціі і, тільки на самому останньому етапі, обробку реагентами. 

Беручи до уваги втрати до 70% матеріалу під час формування частинок, такий 

підхід характеризується найменшим навантаженням на навколишнє середовище. 

Слід зазначити, що хімічні методи на основі кислот не використовуються 

в США, Канаді та країнах ЄС [73]. За даними окремих компаній, що спеціалізу-

ються в сфері виробництва, продажу і застосування графіту [12, 74], в цих краї-

нах використовуються певні торгові обмеження на імпорт матеріалу відповід-

ного походження. 

1.4.2. Термічне очищення в щільному шарі. 

Термічна очищення графіту, з точки зору енергоємності, є більш витрат-

ною альтернативою хімічним методам і використовується переважно у виробни-

цтві синтетичного графіту. Це дозволяє одночасно вирішувати дві технічні за-

вдання: видалення домішок і графітації продукту. 

У нагріванні вуглецевої сировини відновлення нелетких оксидів, присут-

ніх в мінеральної частини, спостерігається вже за температур понад 1000С [60]. 

Продукти відновлення переходять безпосередньо в газову фазу або ж утворюють 

більш тугоплавкі сполуки з вуглецем (карбіди), випаровування яких настає за 

значно більших температур. За 2200-2400С зольність вуглецевих матеріалів 

може бути знижена до значень < 0,2% [60, 75]. На практиці, ступінь очищення 

визначається безліччю факторів: видом сировини, фракційним складом, конст-

рукцією печі, хімічним складом футеровки, тривалістю і режимом обробки. 

Одна з перших робіт по системному дослідженню впливу термічного рафі-

нування на зольність вуглецевих матеріалів була опублікована в 1933 р. Веселов-

ським В.С. [76]. Автор наводить результати обробки за температур до 2700С 

смоляного, нафтового і вугільного коксу, а також деревного вугілля й антрациту 

(рис. 1.8). Зразок випробуваного матеріалу оброблялася в нерухомому щільному 
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шарі в горизонтальному графітовому тиглі. Нагрівання останнього здійснюва-

лося резистивним шляхом. В якості ізоляції використовувався подрібнене дере-

винне вугілля, а контроль температури тиглю проводився за допомогою оптич-

ного пірометру. 

В експериментах вихід на задані температури понад 2000С здійснювався 

протягом 60-90 хвилин з подальшою витримкою матеріалу до 30 хвилин. Згідно 

з отриманими кінетичним кривим залежності вмісту золи від температури, вміст 

мінеральних домішок істотно знижується в інтервалі температур 1800-2200С. В 

першу чергу, відзначається видалення кальцію у режимі 1200-2000С, а потім 

алюмінію – 1500-2250С. Найбільш стійкими були сполуки заліза і кремнію, що 

вимагало режиму 1800-2700С. За температури  2700С залежно від виду мате-

ріалу частка золи знижувалася до 0,1-0,28%. 

У промисловості термічна очистка та графітація вуглецевих матеріалів си-

нтетичного походження реалізована в високотемпературних агрегатах з щільним 

Рисунок 1.8. Залежність вмісту золи окремих матеріалів від тем-

ператури обробки [76]. 
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шаром: електрокальцинаторах [77-83] і печах Ачесона [60, 84-86]. 

Електрокальцинатори (рис. 1.9) використовується переважно для прожа-

рювання антрациту як первинної стадії отримання ШГ. Конструктивно печі яв-

ляють собою вертикальну шахту з верхнім і нижнім розташуванням двох елект-

родів. Кусковий матеріал розміром 6-25 мм рухається вниз під дією сили тяжіння 

і нагрівається прямим пропусканням електричного струму через шар. Продукти-

вність подібних печей зазвичай варіюється від 0,5 т/год до 1 т/год. Після обробки 

антрацитів вміст шкідливих домішок за сіркою та загальною зольністю становив 

відповідно 0,65-1,32% і < 2,5% [78]. 

Згідно з даними промислової експлуатації, робочі температури досягають 

2300-2500С уздовж вертикальної осі печі, де щільність струму найбільша. Вод-

ночас мають місце «холодні» зони на периферії з температурами 700-1200С, де 

зосереджена переважна частина матеріалу [79-80, 83]. Зворотна температурна за-

лежність ПЕО для вихідної вуглецевого сировини робить практично неможли-

вим рівномірний хід печі. З метою підвищення якості, матеріал часто обробля-

ється по декілька разів, що істотно збільшує енергетичні витрати від 500-700 

Рисунок 1.9. Схема електрокальцинатора 
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кВтг/т до 1500-2000 кВтг/т. 

Одним із способів підвищення енергетичної ефективності електрокальци-

наторів щільного шару, а також вирівнювання температурного поля за перерізом, 

є застосування висхідного інертного газового потоку [87]. Холодний газ надхо-

дить в нижню зону печі, де відбирає теплоту від вже опрацьованого матеріалу, і 

далі у верхній частині він передає енергію сировині, яка завантажується. 

Комплексний аналіз тепломасобмінних процесів, виконаний в роботах [88-

90] на основі математичного моделювання, показав, що провідну роль в роботі 

високотемпературного випалювального агрегату з щільним шаром грає так звана 

турбулентна дифузія газу. Даний механізм обумовлений обтіканням газовим по-

током частинок в шарі, в зв'язку з чим масштаб поперечного перенесення маси 

газу і відповідно його теплового потенціалу в напрямку перпендикулярному 

руху потоку, визначається фракційним складом матеріалу і поздовжньою швид-

кістю потоку. Згідно з експертною оцінкою з урахуванням зазначених в [88-90] 

особливостей, використання інертного середовища може в кілька разів знизити 

питомі витрати енергії в електрокальцинаторах. 

В той же час перспектива застосування електрокальцинаторов для ПГ і на-

фтових коксів повинна розглядатися в контексті фракційного складу сировини і 

з урахуванням конструктивних особливостей даних печей. Такий аналіз показує, 

що з огляду на обмежену газопроникність дрібнодисперсних матеріалів, а також 

низьку термічну стійкість футеровки, електрокальцинатори не можуть розгляда-

тися в якості агрегатів для цілей графітації і рафінування батарейних марок гра-

фіту. 

У 1895 Е. Ачесоном вперше був запропонований процес виробництва гра-

фіту в нерухомому шарі за температур 3000С [84], який з незначними змінами 

продовжує використовуватися і в наші дні (рис. 1.10). Розміри сучасних печей 

ємністю 35-55 т зазвичай складають 12-15x3-3,5 м із торцевим розташуванням 

електродів. 
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Формовані вуглецеві вироби завантажуються в піч і пересипаються коксом 

[60, 86], який виконує роль резистивного нагрівального елементу. Це дозволяє 

вести обробку виробів будь-яких форм, включаючи дисперсні матеріали у спеці-

альних графітових контейнерах. Величина робочого струму досягає 60 кА. Пов-

ний операційний цикл триває до 2-х тижнів і складається з чотирьох етапів: 1) 

завантаження печі – до 24 год; 2) підйом температури садки до 2800-3000С зі 

швидкістю близько 40-60С/год – до 72 годин; 3) поступове охолодження – 190-

240 годин; 4) розвантаження. 

У сучасних печах Ачесона за температур 2400-2500С зольність графіту 

знижується до 0,09-0,11%, однак водночас дуже важливо застосування «чистих» 

пересипних матеріалів, таких як пековий кокс і нафтовий кокс, що зменшує ймо-

вірність вторинного забруднення графіту. За більш високих температур процес 

дозволяє знизити вміст мінеральних домішок до значень < 0,03%. У той же час 

режимні особливості роблять процес Ачесона однією з найбільш енергоємних 

технологій, оскільки використання теплових вторинних енергоресурсів практи-

чно неможливо. Для потужності 3,0-6,0 МВт, питомі витрати електроенергії до-

сягають 4,5-9 кВт/кг, де верхні значення діапазону відповідають енерговитра-

тами отримання ядерного графіту. 

Рисунок 1.10. Схема печі Ачесона 
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1.4.3. Термохімічне очищення з використанням галогенів. 
Одним з різновидів термічної очищення вуглецевих матеріалів є викорис-

тання в технологічному процесі хлору і його сполук, що дозволяє знизити тем-
пературу печі [60, 91-95]. Оксиди металів в присутності вуглецю за високих те-
мператур зв'язуються із хлором, формуючи більш леткі речовини. Наприклад, 

TiO2 має температуру плавлення +1843С, у реакції з хлором утворює хлорид 

титану TiCl3 з температурою конденсації 960С. Другою особливістю хлору є 

його здатність дифундувати через кристалічну решітку графіту, що дозволяє ефе-
ктивно застосовувати хлор для великих графітових виробів та отримувати чис-

тий продукт навіть за температур 1700-1800С. 

Перші роботи з розвитку хлорнотермічних методів відносяться до сере-
дини 40 рр. минулого століття. Слід відзначити внесок Баннікова Г.К., Авдєєнко 
М.А. (СРСР), Росса і Макферсона (США), під керівництвом яких було вивчено 
поведінку хімічних домішок в атмосфері хлору і розроблена технологія очи-

щення до А = 0,001-0,007% за температур 1900 -2250С [60]. 

В роботі [91] очищення графіту проводили в атмосфері хлору під тиском 

6-50 кПа і 1900-2300С в лабораторних печах Таммана. Вихідний матеріал обро-

блявся в нерухомому стані протягом 6-7 годин. Зольність в кінці процесу склала 
близько 3-5 ppm за початкового значення 1%. 

Лабораторна піч для очищення графіту (Stratmin Inc., Канада [92]) також 

мала внутрішню камеру непрямого нагріву 7,62xh25 см, де здійснювався пря-

мий контакт хлору з матеріалом в щільному шарі за розрідження 0,1-1,0 кПа. Ав-
тори відзначають проникаючу здатність хлору через графіт, що обумовило ство-
рення додаткової зовнішньої оболонки, заповненої азотом під тиском + 4,2 кПа. 
Результати обробки природного графіту 150-177 мкм з початкової зольністю 6% 
протягом 30 хвилин, підтвердили високу ефективність методу зі ступенем очи-
щення Cg = 99,99 ± 0,01%. За даними [74, 93] технологія з використанням хлору 
для ПГ отримала промислове застосування в компанії Northern Graphite (Канада). 

Схожі результати ефективності хлору в лабораторних умовах були отри-

мані для вуглецевих нанотрубок [94]. Температура процесу становить 1000С та 

тривалості до 10 хв. Кількість домішок водночас зменшилася на кілька порядків. 
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Однак автори в той же час відзначають приріст загальної маси матеріалу на 3%, 
що обумовлено насиченням вуглецевих структур хлором. 

В [95] запатентована піч очищення графіту, в якій нагрів здійснювався 
комбінованим шляхом: індукційним і непрямим. Герметичне виконання печі до-
зволяло проводити обробку в контрольованій атмосфері, включаючи вакуум. В 
якості активного реагенту використовувалися гази: Cl2, H2 і CСl2F2. Матеріал не-
рухомо розміщується на розподільній решітці для проходу газу. Термообробка 

проводилася за температури 2450-2500C протягом 5-24 годин. Однак даних про 

отримані практичні результати у роботі не представлено. 
У наші дні, ряд промислових підприємств пропонують невеликі високоте-

хнологічні печі періодичної дії ємністю до 15 кг зі ступенем очищення < 5 ppm в 

атмосфері галогенів і температурою до 2300С [96]. З урахуванням експлуата-

ційних характеристик таких агрегатів питомі витрати енергії складають 3,5-7,0 

кВтг/кг. Що стосується промислового застосування хлорнотермічних методів 

для очищення графіту в апаратах киплячого шару, то в технічній літературі ін-
формація про подібний досвід відсутня. 

1.4.4. Термічне очищення в електротермічному киплячому шарі. 
Розвиток технології електротермічного киплячого шару (ЕТКШ) отримало 

свій поштовх в період 60-70 рр. XX століття, що було пов'язано з необхідністю 
виробництва синильної кислоти, карбідів, хлориду цирконію, ядерного графіту, 
а також термічної переробки вуглеводнів [97-105]. Особливий інтерес по темі 
представляють публікації з докладним описом конструкцій і результатів випро-
бувань. 

В [106] авторами для виробництва ZrCl4 шляхом хлорування оксиду цир-
конію в присутності графіту запропонована конструкція електротермічною печі 
у вигляді вертикальної шахти псевдозрідження. Електроди розташовувалися по 
периферії у вигляді 4-х вертикальних сегментів, утворюючи пари. Подібне роз-
ділення передбачало з одного боку збільшення їх терміну експлуатації, а з іншого 
– симетричну роботу установки. В якості ізолятору використовувався подрібне-
ний кварцовий пісок. Експериментальний зразок мав внутрішні висоту і діаметр 
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відповідно 90 см і 32 см. Електричний струм 1000-700А за напруги 5-7В прохо-
див крізь киплячий шар. Процес ЕТКШ був реалізований за температурі 800-

1000С. Істотним недоліком конструкції, з точки зору обробки вуглецевих мате-

ріалів, є обмеження за температурою обумовлене стійкістю електроізоляційних 
матеріалів у режимах з надвисокими температурами. 

Найбільш виправданою для високотемпературної обробки матеріалів в 
ЕТКШ є конструкція печі, в якій один або кілька графітових електродів, занурені 
у шар [97-100, 105], а сам робочий простір також футерований графітом і виконує 
роль іншого електроду. Так в 1978 р компанією Graphite Synthesis (Чикаго, США) 
[107] вперше запропонована промислова піч ЕТКШ з концентричним розташу-
ванням електродів для десульфурації вугілля, нафтового і металургійного коксів 
(рис. 1.11а).  

Робоча камера печі (рис. 1.11а) має розширення, тобто розділена на дві ци-
ліндричні частини: нижню – зону киплячого шару; і верхню – надшарову (сепа-
раційну) зону більшого діаметру. Діаметри цих зон забезпечують співвідно-

Рисунок 1.11. Печі ЕТКШ конструкції Superior Graphite 
1 – корпус печі; 2 – центральний електрод; 3 – активна зона термічної обробки;  

4 – ділянка під електродом; 5 – надшаровий простір; 6 – завантаження сировини;  
7 – відведення продукту; 8 – відведення газів 
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шення швидкостей газу в нижній і верхній частині 2:3. Для запобігання утво-
ренню шлакових депозитів в вихідному патрубку газового тракту встановлено 
додатковий нагрівач, що підтримує температуру вузла вище точки конденсації 
металевих домішок. Перевагою технології в порівнянні з аналогами [97-100] є 
безперервний режим роботи: матеріал завантажується і вивантажується за допо-
могою шнекових живильників. 

Нагрівання в печі здійснюється прямим пропусканням електричного 

струму через киплячий шар вуглецевого матеріалу до температур 1700-2400С у 

робочому режимі джерела живлення 80-120В. Псевдозріджуючим агентом є азот, 
проте можливе використання газу на основі хлору і водню для зниження темпе-
ратури процесу. 

Випуск готового продукту передбачений з нижньої частини печі в холоди-
льник. Останній являє собою теплообмінник у вигляді чотирьох вертикальних 
труб з нержавіючої сталі, футерованих зсередини графітом, і дозволяє знизити 

температуру матеріалу з 2500С до 1100С. Подальше охолодження до 200С ви-

конується в водоохолоджуваному шнековому живильнику. 
Особливий інтерес представляють результати промислових випробувань 

печі (рис. 1.11а). В ході обробки нафтового косу діаметром 6,3 мм за температур 

до 2300С середній час перебування матеріалу склав 25 хв, а швидкість підйому 

температури – 80С/с. Вміст сірки зменшився з 1,49% до 0,045%. Водночас авто-

рами відзначається часткова трансформація аморфної структури матеріалу в кри-

сталічну. Питомі витрати енергії склали 2,13 кВтгод/кг. Отже, отримані резуль-

тати перевищують аналогічні показники альтернативної технології десульфура-

ції в обертових печах [37-38], в яких швидкість нагріву становить близько 0,3С/с 

за витрат енергії 4,4 кВтгод/кг. 

Вже в 1988 компанія Superior Graphite, як правонаступник Graphite 
Synthesis, захистила патентом аналогічну конструкцію печі в Європі [108]. Рівень 

заявлених робочих температур склав 2500-2772С. Піч мала внутрішній діаметр 

350 мм та ємность активної зони кипіння 38,6 кг. Нейтралізація горючих компо-
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нентів відхідних газів здійснювалася в допалювачі. Як пусковий матеріал для ви-
ведення печі на задану температуру використовувався нафтовий кокс розміром 
211-853 мкм з подальшим переведенням печі на необхідний вид сировини. 

Автори [108] наводять результати трьох промислових випробувань безпе-
рервних режимів роботи установки: для норвезького ПГ (до 76 мкм – 70%, A = 
11,8%), мексиканського ПГ (211-853 мкм, A = 27%) і антрациту (до 853 мкм, A = 
10-11%). Продуктивність установки склала 11,3-20 кг/год за потужності 100 кВт. 
Зольність матеріалів після термообробки знизилася до 0,1%, 0,3-0,4% і 0,4-0,6% 
відповідно. Відзначається зменшення густини природних графітів на 4-10%, і 
збільшення цього показника для антрациту на 5%. Слід звернути увагу на істот-
ний «угар» ПГ, 53-62%, що обумовлено винесенням дрібних фракцій і хімічною 
взаємодією вуглецю з іншими елементами. 

У новій конструкції печі від 2005 року (рис. 1.11б) Superior Graphite внесла 
ряд змін: нижня частина ділянки під електродом має виражену конічну форму з 
периферійним тангенціальним підведенням псевдозріджуючого агенту [109]. Це 
дало можливість ефективно обробляти матеріал до 106 мкм в фонтануючому 
шарі з відповідним зменшенням швидкості газу на 10-15%. Кут нижнього конусу 

склав 40-60; висота активної зони киплячого шару < 2-х діаметрів; висота сепа-

рації простору – 1-1,5 висоти киплячого шару. Цікавою особливістю є конічна 
форма нижнього торця електроду, що дозволяє поліпшити його контакт із ша-
ром. 

Піч (рис. 1.11б) представлена як агрегат для обробки будь-яких видів коксу 

і ПГ за температур 2200-2400С. Завантаження матеріалу здійснюється безпосе-

редньо в нижню циліндричну зону (активну зону термообробки) через спеціаль-
ний патрубок. Циркуляція матеріалу в робочому просторі в результаті прийнятої 
схеми газорозподільного вузла характеризується потужним центральним висхід-
ним потоком і низхідним по периферії. 

Відповідно до заявлених результатів випробувань, за зольності сировини 
0,6-1,65% технологія дозволяє повністю очистити матеріал від домішок. Вміст 
сірки знижується від 0,48% до 0,0012% в залежності від виду матеріалу. В той же 
час питання енергетичних показників конструкції авторами не обговорювалося. 
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Можна припустити менші втрати з газами у порівнянні до схеми на рис. 1.11а, 
так як для обробки використовуються дрібні фракції у фонтануючому шарі.  

Слід зазначити, що сьогодні Superior Graphite позиціонує себе, як єдина в 
світі компанія здатна на основі технології ЕТКШ виробляти в промислових об-
сягах батарейні марки графіту викопного і синтетичного походження з вмістом 
вуглецю Cg > 99,95% [10]. Водночас температура обробки сировини досягає 

3000С. Аналіз режимних параметрів технологи ЕТКШ дозволяє оцінити вели-

чину питомих витрат електроенергії очищення графіту на рівні 2-3 кВтгод/кг без 

урахування потенціалу використання ВЕР. 
У 2013 р. з метою підвищення енергетичної ефективності технологічних 

комплексів Superior Graphite, які працюють на базі печей ЕТКС, Інститутом тех-
нології газу (Чикаго, США) була розроблена когенераційна система утилізації 
теплоти [110-111]. Димові гази печей згорають у допалювачі, що виконує також 
функцію котла-утилізатора (рис. 1.12). Пара використовується для вироблення 
електроенергії в турбіні протитиску. Теплота готового продукту утилізується для 
нагріву живильної води котла-утилізатора за допомогою проміжного теплоносія. 
Ефективність запропонованої схеми в залежності від завантаження всього ком-

Рисунок 1.12. Принципова схема системи утилізації 

теплоти печі ЕТКШ Superior Graphite. 
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плексу виражена в зниженні енергоспоживання на 35-50% з пропорційним зни-
женням викидів шкідливих речовин та парникових газів. 

Зведені дані аналізу відомих технологій графітації і рафінування графіту 
представлені таблиці 1.3. З урахуванням характеристик сировинних матеріалів, 
а також вимог до змісту золи в батарейному графіті, основним конкурентоспро-
можним методом обробки вуглецевих матеріалів по відношенню до хімічного 
очищення є саме печі ЕТКШ. В результаті реалізації поточного процесу ці агре-
гати мають на 40-60% кращі енергетичні показники ніж печі Ачесона та додат-
ково дозволяють утилізувати теплові ВЕР. Разом з тим, необхідно відзначити, що 
в зв'язку з обмеженими даними про результати практичної реалізації, технологія 
ЕТКШ залишається до кінця не вивченою, що ускладнює її поширення у проми-
словості. 

 
Таблиця 1.3 

Технологічні показники основних методів рафінування графіту 

технологія 
Вміст 
Cg,% 

Фракційний склад 
сировини, мкм 

Температура 
процесу 

Енергоємність, 

кВтгод/кг 

Хімічне  
очищення 

> 99,98 <1000 мкм до 900C 0,2-0,6 

Електро- 
кальцінатори 

до 97,5 6-25 мм до 2500C 1,5-2,0 

Печі  
Ачесона 

> 99,97 без обмежень до 3000С 4,5-9,0 

Хлорнотермічні 
методи 

> 99,9995 без обмежень до 2300С 3,5-7,0 

Печі ЕТКШ > 99,95 150-1250 до 3000С 2,0-3,0 
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1.5. Аналіз поведінки багатокомпонентних систем за термічної обробки ву-

глецевих матеріалів в атмосфері азоту. 

 

 

Для термічної обробки вуглецевої сировини в захисній атмосфері важли-

вим є розуміння поведінки хімічних елементів в залежності від інших умов. Так, 

аналіз літературних джерел [16, 112-115] показує, що природа хімічної взаємодії 

вуглецю, азоту і водню особливо за високих температурах носить складний ха-

рактер, тому такі процеси необхідно враховувати під час конструювання елект-

ротермічних печей киплячого шару. У зв'язку з цим, було досліджено вплив 

складу вуглецевої сировини на величину угару вуглецю в матеріалі. 

Методика дослідження включала моделювання хімічного рівноваги бага-

токомпонентних систем c урахуванням агрегатного стану речовин за заданих 

термодинамічних параметрів (температурі t = 2000-3000С та тиску p = 0,1 МПа) 

на основі програмного пакета «Terra» [116]. Правомірність такого підходу випра-

вдовується у випадках з високим рівнем концентрації енергії в замкнутих 

об’ємах, коли мають місце великі швидкості протікання реакцій, що призводять 

систему в стан локального рівноваги. Умовою рівноваги водночас є максимум 

ентропії системи: dS = 0 і d2S < 0. У той же час необхідно розуміти, що такий 

підхід є наближеним, оскільки не враховує ряд специфічних особливостей про-

цесу: наявність електричного струму, обмеження швидкості хімічних реакцій 

молекулярної дифузією, а також взаємний каталітичний і інгібуючий вплив ок-

ремих речовин. 

Згідно п. 1.4. в якості газоподібної атмосфери розглядався азот, як основ-

ний агент псевдозрідження в технології високотемпературних електротермічних 

печей для обробки вуглецевих матеріалів. На першому етапі був проведений ана-

ліз поведінки «простих» одно-, дво- та трикомпонентних систем наступного ма-

сового складу: C = 1; N = 1; H = 1; C:N = 1:1; C:H = 1:1; N:H = 1:1; С:N:H = 1:1:1. 
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Зміна кількості речовини для кожного компонента оцінювалася за формулою: 

 

∆m = 
m0 – mр

m0
∙100, %. (1.4) 

 

Згідно отриманих результатів (рис. 1.13), в інтервалі температур 2000-

3000С системи C = 1 і N = 1 поводяться стабільно: вуглець залишається у твердій 

фазі, а азот відповідно – в газоподібному N2. Молекулярний водень Н2 (H = 1) з 

підвищенням температури дисоціює від 0,4% до 17%. Взаємодія вуглецю і азоту 

в системі C:N = 1:1 практично не спостерігається аж до 2400С і проявляється 

слабо у більш високих температурах (3000С) у вигляді незначного угару вуг-

лецю С = 1,7% і реагування молекулярного азоту N2 у межах 1,25%. В системі 

N:H - 1:1 азот на 99,97% залишається у вигляді N2. Отже, фазовий і хімічний стан 

твердого вуглецю С і газоподібного азоту N2 в системах C = 1, N = 1, C:N = 1:1 і 

N:H = 1:1 в інтервалі температур 2000-3000C можна вважати стійким. 

Інша картина спостерігається під час взаємної присутності вуглецю і во-

дню. Так вже за 2700С в системі C:H = 1:1 настає повний угар вуглецю. Більш 

складним є взаємодія елементів в трикомпонентної суміші С:N:H = 1:1:1. Повний 

угар вуглецю для температури понад 2500С, а частка молекулярного азоту зни-

жується на 30% через утворення з'єднань з елементів C, N та H. Співвідношення 

газоподібного водню Н2 та його прореагировавшей частини у всіх розглянутих 

випадках змінюється незначно. 

З результатів проведеного аналізу досить помітна залежність величини 

угару вуглецю від складу сировини у високотемпературній обробці. Причому, 

відчутним буде наявність навіть незначних концентрацій водню або просто во-

логи у вихідному матеріалі. У присутності азоту ці процеси будуть посилюва-

тися. 
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На другому етапі за допомогою програмного пакету «Terra» було дослі-

джено вплив заданого складу вуглецевої сировини (табл. 1.4) на угар з урахуван-

ням зміни питомої витрати азоту в діапазоні N2 = 0,01-1 кг/кг. В електротерміч-

них печах киплячого шару витрата азоту, як агенту псевдозрідження, визнача-

ється гранулометричним складом дисперсного матеріалу, а також режимами 

гідро- і електродинамічної стійкості і є керованим параметром, що дозволяє мі-

німізувати ступінь угару вуглецю. 
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Таблиця 1.4 

Хімічний склад досліджених вуглецевих матеріалів 

сировина 
Хімічний склад, % 

Сd Нd Nd Od Sd Ad 

Антрацит 88,90 1,86 1,16 1,16 1,60 5,32 

Термоантрацит 92,5 0,30 0,60 0,60 1,00 5,00 

Графіт марки ГАК-2 99,00 - - - - 1,00 

Нафтовий кокс 97,30 0,05 0,75 0,80 0,67 0,43 
 

З отриманих даних (рис. 1.14) видно, що в цілому виявлена тенденція збе-

рігається: сировина з малим вмістом водню в меншій мірі піддається угару. Тут 

необхідно зазначити ПГ марки ГАК-2, величина якого не перевищує 0,4%, а та-

кож прожарений нафтовий кокс з угаром 2-5% за 3000С. Отже, ці матеріали 

краще підходять для технології високотемпературної обробки в захисній атмос-

фері азоту. 

Малопридатний для високотемпературної обробки антрацит, оскільки 

його угар за 2000С становить 3-5%, а на верхній межі температурного діапазону 

досягає 30-90%. Величина угару термоантрациту водночас в 3-4 рази менше, але 

залишається досить високою. Проте за певних поєднань температури термооб-

робки 2300-2700С і питомої витрати азоту угар термоантрациту може бути об-

межений до 5%. 

Особливу роль в процесах відіграє також азот. Для високих температур з 

підвищенням його питомої витрати від 0,01 кг/кг до 1 кг/кг угар вуглецю може 

зростати в декілька разів, що істотно для матеріалів з високим вмістом водню, 

таких як антрацит і термоантрацит. Звідси випливає, що, наприклад, в технології 

високотемпературного електротермічного киплячого шару [58, 74, 117] доцільно 

використовувати дрібнодисперсний матеріал з розміром фракцій < 300 мкм, від-

повідно малою швидкістю псевдозрідження і питомою витратою азоту в межах 

0,10 кг/кг. 
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До збільшення угару приводить наявність вологи у вихідній сировині (рис. 

1.15). Однак ступінь впливу даного фактору відносна і визначається кількістю 

водню в матеріалі. Так для антрациту вплив вологості в межах 5% можна охара-

ктеризувати як слабкий, що пов'язано з незначною часткою водню з вологи по 

відношенню до його загальної кількості в сировині. У той же час для графіту 

збільшення вологості до 1% супроводжується підвищенням угару в 2-4 рази, че-

рез відсутність водню в початковому складі. Слід також звернути увагу, що во-

логість сировини за дпного процесу є вкрай небажаним явищем. Відхідні гази 

можуть мати атомарний водень, що підвищує ризик неконтрольованих вибухів. 
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Рисунок 1.14. Вплив температури процесу та питомої витрати азоту 

на величину угару вуглецю: а) антрацит; б) термоантрацит; в) при-

родний графіт марки ГАК-2; г) прожарений нафтовий кокс 
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Отже, основними факторами, що приводять до збільшення угару, є наяв-

ність водню в матеріалі, вологість сировини, високі температура обробки і пи-

тома витрата азоту на псевдозрідження. Для технології високотемпературної об-

робки в захисній атмосфері азоту найкраще підходять природні графіти і прожа-

рені нафтові кокси з малим вмістом летючих компонентів, в меншій мірі – тер-

моантрацит. Антрацитові концентрати потребують попередньої кальцинації. 

Оскільки задачею високотемпературної обробки є видалення хімічних до-

мішок, то виникає питання раціонального вибору робочих температур процесу. 

Аналіз рівноважних складів показав, що найбільш «стійкими» в плані видалення 

є тугоплавкі карбіди титану, ванадію і заліза. Водночас температура термообро-

бки повинна задовольняти умові t > 2400С для повного видалення карбіду заліза 

і відповідно t > 2700-2800С – для усунення домішок титану і ванадію (табл. 1.5). 
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Рисунок 1.15. Вплив вологості на угар вуглецю 

а) антрацит; б) графіт ГАК-2 
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Таблиця 1.5 
Хімічний склад вуглецевих матеріалів 

Параметр 
Тугоплавкий компонент 

TiC Fe3C VC TiC 

Сировина Антрацит ПГ ГАК-2 
Нафтовий 

кокс 
Термоан-

трацит 

Температура плавлення, C 3160 1600 2770-2830 3160 

Температура видалення,С > 2700 > 2400 > 2800 > 2800 

 
 
1.6. Фізичні особливості електротермічного киплячого шару 
 
 

Складність практичної реалізації технології ЕТКШ для термічної очи-
щення та графітації вуглецевих матеріалів полягає у відсутності надійних мето-
дик проектування ЕТПКШ, а в Україні, крім цього, – промислового досвіду екс-
плуатації подібних агрегатів. Необхідно відзначити загальне зниження науко-
вого інтересу до ЕТКШ за останні 30 років, що, вочевидь, пов'язано з вузькою 
областю його застосування. Проте питанню присвячена доволі велика кількість 
наукових публікацій [97-99, 118-131], частина з яких містить цілком системати-
зований матеріал, включаючи елементи аналізу фізичних процесів і узагальнення 
результатів. У зв'язку з цим, має сенс зупинитися на тих аспектах ЕТКШ, які ма-
ють безпосереднє прикладне значення для розробки високотемпературних агре-
гатів на його основі. 

Значний внесок у розвиток теорії ЕТКШ зроблений такими вченими, як: 
Голдберг В., Рід А. (Науково-виробнича компанія Battelle Memorial Institute, 
США); Грахам У., Харві І., (National Research Council, Канада); Голдшмідт Д., Ле 
Гофф (Université de Nancy, Франція); Ноултон Т., Пулсіфер А., Вілок Т., Бісан 
Дж., Джонс А., Юан Е., Чен Т.-П. (Iowa State University, США); Бондаренко Б. І., 
Кожан О. П., Махорин К. Є., Гориславець С. П., Семейко К. В. (Інститут Газу 
НАН України); Туот Дж. (McGi11 University, Канада); Галь В. В., Конов В. І., 
Нікітін К. А. (Інститут високих температур, Росія). Серед доступних у відкритих 
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публікаціях матеріалах, без перебільшення, унікальним за змістом і масштабно-
сті реалізації є спадщина творчого колективу Інституту тепло- і масообміну імені 
А.В. Ликова НАН Білорусі під керівництвом Бородулі В.А. у складі Забродського 
С. С., Желтова А. І., Буєвича Ю. А., Тюхая Г. Г., Тофпенця Р. Л., Маліновського 
А. І., Рабиновича О. С. та багатьох інших. 

Електричний опір киплячого шару визначає теплову потужність та здат-
ність ЕТПКШ виходити на задану температуру. Водночас саме по собі явище 
електричної провідності частинок електропровідного матеріалу обумовлено 
складним різноманіттям фізичних процесів, що протікають в псевдозріджених 
системах [97, 132-138]. Останні, як відомо, практично не піддаються масштабу-
вання під час фізичного моделювання, що пояснює помітну варіацію результатів 
значень електричної провідності ряду дослідників. Тому єдиної теорії ЕКШ як 
такої не існує [97-99, 118]. Переважна частина робіт – експериментальні з інтер-
претацією отриманих зв'язків на основі відомих уявлень гідродинаміки шару, те-
пломасообміну та електротехніки. 

Одні з перших праць присвячені розумінню суті явища електричної про-
відності КШ [97, 118, 121, 125-126]. Водночас розглядалося три можливих меха-
нізми: електродуговий, дифузійний (перенесення заряду частинками) і каркас-
ний – на основі ланцюжків контактів. 

Перша гіпотеза була досить швидко спростована, оскільки електричний 
струм в КШ існує за порівняно низької напруги без запалювання електричної 
дуги. Голдшмідт Д. і Ле Гофф П. також оцінили роль перенесення електричного 
заряду в результаті багаторазових зіткнень і дифузії частинок з урахуванням їх 
ємнісних характеристик [121]. Автори прийшли до висновку, що даний механізм 
має порядок 10-7 в порівнянні з реальними експериментальними величинами. У 
свою чергу, Бородуля В. А. і Желтов А. І. показали значимість дифузійного ме-
ханізму за певних умов гомогенного зрідження слабо провідних частинок [119]. 
Однак для вуглецевих матеріалів каркасна модель протікання електричного 
струму внаслідок наявних ланцюжків контактуючих частинок стала загально-
прийнятою. 

У роботах [98-99, 118-120, 121] процес ЕТКШ отримав назву електроіск-
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рового нагріву, в зв'язку з наявністю іскор в прозорих установках особливо поб-
лизу центрального електроду. Автори припустили, що іскровий розряд з'явля-
ється за розривів контактів, приводячи тим самим до локального перегріву час-
тинок, іонізації газу і збільшення провідності. В результаті незначної тривалості 
«життя» контакту і теплопровідних властивостей графіту, теплова релаксація пе-
регрітого ділянки настає досить швидко. Отже, ділянки поверхонь частинок, що 
перебувають у безпосередній взаємодії, встигають прогріватися до температури 
сублімації вуглецю. На користь останнього свідчить той факт, що в ході числен-

них експериментів за 2500-3000С утворення піровуглецю не спостерігалося, та-
кож як і видимі зміни в геометричній структурі дисперсних частинок.  

З урахуванням каркасної моделі, Голдшмідт Д. і Ле Гофф П. одними з пе-
рших запропонували описувати явище електричної провідності КШ на основі 
двофазної моделі псевдозрідження, що дозволило оцінювати вплив газових пу-
зирів і режиму псевдозрідження [121]. 

Практично у всіх експериментах дослідники спостерігали виражені залеж-
ності ПЕО ЕКШ від швидкості фільтрації газу, діаметру частинок, щільності 
струму, температури і висоти шару. Частина робіт [98, 126] включала вивчення 
ЕКШ за фіксованих масових витрат газового середовища. Так, в своєму дослі-

дженні Грахам У. і Харві І. [126] нагрівали до 1200С частинки прожареного на-

фтового коксу (1400С) і графіту розміром 177-500 мкм. Установка являла квар-

цову трубу 4х36 з двома графітовими електродами 0,5, зануреними в шар 

на глибину до 4 5/8. Відстань між електродами становила 2, а потужність на-
гріву сягала 14 кВт. В ході псевдозрідження автори відзначали збільшення ПЕО 

приблизно в 5-6 разів за температур 200-400С з подальшим зниженням на 60% 

в області до 800С. В інтервалі 800-1200С ПЕО змінювалося незначно. Схожі 
результати отримані в [98] в установці з коаксіальною орієнтацією електродів 

для графіту 100-160 мкм за масової швидкості фільтрації газу 83-140 кг/м2год. 
Однак використані авторами методики мають істотний недолік. У дослідах од-
ночасно змінювалися два параметри: температура і режим шару, що ускладню-
вало аналіз процесу. 

Результати окремих досліджень [98, 125] під час постановки експеримен-
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тів з одним змінюваним параметром добре узгоджуються один з одним для шви-
дкості газу, температури і щільності струму. Так у залежності ПЕО від швидкості 
фільтрації можна виділити три характерних ділянки: 1) область щільного шару, 
в якому відбувається зростання ПЕО приблизно в 1,2-2 рази; 2) перехідну область 
– відповідно перебудові гідродинамічного режиму із збільшення ПЕО 6-15 разів; 
3) область киплячого шару, в якій зміна ПЕО слабо виражена. 

У той же час роботи вчених Iowa State University [105, 129-131] містять 
суперечливу інформацію про те, що ПЕО досягає піку після повної перебудови 
режиму шару з подальшим різким до 40-60% падінням провідності в діапазоні 
чисел псевдозрідження 1,25-4,0. Можливою причиною такого зв'язку були особ-
ливості конструкції газорозподільного апарату, а також методика вимірювання 
ПЕО – виключно між коаксіальними електродами без участі нижнього торця цен-
трального електроду та ділянки під електродом. 

Голдберг У. один з перших помічає зворотну залежність ПЕО від темпера-
тури для частинок графіту для заданому режимі шару [125], звертаючи тим са-
мим увагу на розбіжність властивостей КШ з електричними властивостями са-
мого графіту (рис. 1.7). На установці з діаметром внутрішньої камери і електроду 

відповідно 6 і 1 ½ для графіту 150-840 мкм автор вказує на складність передачі 

потужності в шар для досягнення температур 1300-2650С. З аналогічного роду 
проблемами згодом зіткнувся колектив Бородулі В. А. [98-99]. Однак до кінця 
незрозумілими залишаються дані Голдберга У. про незначний вплив розміру ча-
стинок матеріалу [125], що розходиться з результатами [98-100]. В останніх має 
місце чіткй зворотно пропорційний зв'язок у всіх досліджених режимах. 

Цікавим є фактор зовнішнього впливу на провідність КШ. В [125] Гол-
дберг У. захищає методику управління електричним опором киплячого шару на 
основі пульсацій і вібрацій шару. За наявності останніх, відзначається «заспоко-
єння» вільної поверхні КШ, гомогенізація шару і збільшення ПЕО пропорційно 
амплітуді вібрацій. У роботах під керівництвом Бородулі В. А. [98] з викорис-
танням аналогічного підходу також вдалося домогтися діелектричних характе-
ристик КШ для шару провідних частинок. 

Зі збільшенням висоти КШ його ПЕО знижується [98], що може бути пов'-
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язано зі збільшенням витрати газу через фазу пузирів і відповідно «ущільнен-
ням» емульсійної фази. У роботі Малиновського А. І. [104] зроблена спроба ви-
мірювання локальної провідності КШ графіту 140-250 мкм в атмосфері азоту. В 

установці розміром 32х100 мм авторами використовувалися два типові дат-
чики у вигляді занурюваного зонду: плоскі пластини висотою 5 мм на відстані 
30 мм; і дві дуги висотою 3 мм на периферії шару. Незважаючи на декілька супе-
речливих моментів щодо вибору матеріалу і геометрії зондів, заслуговує на увагу 
ефект збільшення провідності за висотою у декілька разів, що повністю підтвер-
джує отримані раніше результати. 

Необхідно звернути увагу на вплив матеріалу електродів [119, 124, 127]. За 
використання металів експериментальні значення ПЕО шару має значення на по-
рядок вищий, ніж в разі графіту. Водночас опір завжди зростав зі збільшенням 
числа псевдозрідження. Як справедливо зазначено в [98-100], отримані законо-
мірності не можна відносити до шару, оскільки в роботі бере участь ланцюг еле-
ктрод-шар-електрод. На відміну від графіту, у металів поверхня покрита оксид-
ними плівками з характерними напівпровідниковими властивостями. Подальші 
роботи Пулсіфера А., Юана Е. і Чен Т.-П. показали, що в разі графітових елект-
родів частка їх контактного опору не перевищує 1-2% [129-131]. 

Результати впливу щільності струму в діапазоні 0,004-1 А/см2 за темпера-

тур до 2500С докладно описані в [99]. Аналіз щільності струму у межах 0,75 
А/см2 під час псевдозрідження аргоном і гелієм показав, що для температур не-

рухомого шару до 1000С вплив цього фактору на ПЕО практично відсутній. Для 
киплячого ж шару зі ступенем розширення 20%, ПЕО швидко знижується на 30-
50% в інтервалі до 0,3 А/см2, після чого вплив щільності струму не такий поміт-
ний. Зі збільшення температури залежність ПЕО від щільності струму також ви-
ражена в меншій мірі. Водночас помічений вплив газової атмосфери: в аргоні 
опір нижче ніж в гелії, що пов'язано з різним потенціалом іонізації газів відпо-
відно 15,75 В та 24,58 В. 
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ВИСНОВКИ  ДО  РОЗДІЛУ  1 
 

 
1. На основі аналізу загального стану світового ринку вуглецевих матеріа-

лів встановлено, що одним з найбільш динамічно зростаючих його сегментів є 
задоволення попиту на графітову сировину високої якості із вмістом вуглецю бі-
льше 99,95%, яка використовується для виготовлення анодів літій-іонних акуму-
ляторів. У найближчі декілька років потреба у батарейних марках графіту дося-
гне рівня споживання електродного графіту, що робить питання вдосконалення 
технологій їх отримання одним із пріоритетних напрямів розвитку багатьох 
країн. Україна, як держава із власним виробництвом природного і штучного гра-
фіту, зростаючим попитом на автономні джерела живлення та розвиненою ресу-
рсною базою, має активно долучитися до зазначених процесів. 

2. Аналіз сучасного рівня науки і техніки показав, що серед відомих техно-
логій фінішної стадії отримання батарейних марок графіту найбільш привабли-
вим є спосіб обробки вуглецевої сировини у високотемпературних ЕТПКШ, який 
дозволяє у комплексі вирішувати технічні задачі термічного очищення матеріалу 
від сторонніх хімічних домішок та його графітації. У порівнянні до відомих по-
ширених альтернативних процесів (в електротермічних печах щільного шару, 
методах хлорнотермічної обробки та кислотного вилуговування) зазначений спо-
сіб відрізняється високим ступенем технологічності завдяки реалізації поточного 
руху матеріалу, а також конкурентоспроможними показниками енергоспожи-

вання на рівні 2,0-3,0 кВтгод/кг, собівартості та відповідно низького рівня нега-
тивного впливу на навколишнє середовище.  

3. Вивчення особливостей рівноважного хімічного складу вуглецевих ма-
теріалів ресурсної бази України в умовах високотемпературної термічної обро-
бки за наявності азоту як агенту псевдозрідження показало, що в якості вихідної 
сировини для отримання батарейного графіту можуть бути застосовані природ-
ний графіт Заваллівського родовища, а також антрацити та «зелені» нафтові ко-
кси. Перед термічною обробкою в ЕТПКШ зазначені матеріали повинні обов’яз-
ково проходити стадію сушіння та, у випадку вугілля та продуктів нафтопереро-

бки, попередню кальцинацію у режимі 1500-2500С, що гарантує мінімальні 
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втрати вуглецю. Температура термічної обробки у виробництві батарейного гра-
фіту в ЕТПКШ визначається умовами видалення сторонніх хімічних елементів 

та часом графітації і має бути на рівні > 2800C. 
4. Ключовим параметром роботи високотемпературних ЕТПКШ, який у пі-

дсумку визначає теплову потужність і робочу температуру процесу, є питомий 
електричний опір псевдозрідженого матеріалу. Сучасний науковий доробок ба-
гатьох вчених вказує на складність та неоднозначність явища електричної про-
відності киплячого шару, що ускладнює його вивчення і потребує системного 
аналізу на основі теорій псевдозрідження, тепломасообміну та електротехніки. 
На цьому тлі, основними проблемами подальшого розвитку технології отри-
мання батарейного графіту на базі ЕТПКШ в Україні та світі в цілому є відсут-
ність достатнього досвіду експлуатації та науково обґрунтованих методів розра-
хунку та конструювання енергоефективних агрегатів. Отже, розвиток теоретич-
них основ теплової роботи та розробки ефективних конструкцій ЕТПКШ, а та-
кож технологічних комплексів на їх основі є актуальним.  

В цьому зв’язку в дисертації були поставлені наступні задачі: 
- вдосконалити фізичну модель процесу електричної провідності кипля-

чого шару вуглецевого матеріалу та визначити механізм впливу основних техно-
логічних параметрів на неї; 

- розробити комплексну полуемпіричну модель електричної провідності 
шару дисперсних частинок електропровідного матеріалу на основі уточнених фі-
зичних уявлень та даних експериментальних досліджень; 

- визначити вплив пузирів на електричну провідність електротермічного 
киплячого шару та отримати залежність для провідності шару від об’ємної долі 
пузирів; 

- визначити вплив коефіцієнту електропровідності каркасу щільного та ки-
плячого шару вуглецевого матеріалу та його залежність від режиму псевдозрі-
дження; 

- розробити та адаптувати математичну модель випадкової упаковки полі-
дисперсного шару в полі діючої масової сили в об’ємі; 

- визначити параметри та розмір елементарного об’єму ядра шару, харак-
теристики якого відповідають властивостям шару; 
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- створити «холодні» моделі для досліджень електропровідності киплячого 
і щільного шару та експериментально дослідити вплив характеристик сировини 
й гідродинамічних режимів на електропровідність шару; 

- отримати залежність ПЕО електротермічного киплячого шару частинок 
графіту як функції питомої теплової потужності одиниці об’єму, температури 
шару, розміру частинок, долі пузирів і коефіцієнту каркасу шару; 

- провести комплексне дослідження розподілу джерел теплоти та темпера-
тури у високотемпературній печі з електротермічним киплячим шаром в залеж-
ності від продуктивності агрегатів, електричної потужності, гідродинамічного 
режиму псевдозрідженого шару, геометрії робочого простору; 

- розробити критеріальні залежності та методику визначення основних ро-
змірів робочого простору печей; 

- створити пілотну піч електротермічного киплячого шару продуктивністю 
10 кг/год, на якій експериментально перевірити результати розробленої моделі 
електричної провідності шару; 

- науково обґрунтовати методику вибору режимів роботи печей з електро-
термічним киплячим шаром на основі ВАХ та визначити область їх сталої ро-
боти, а також вимоги до джерела живлення; 

- розробити теоретичні засади щодо підвищення теплової ефективності 
комплексу з високотемпературної термічної обробки вуглецевої сировини в еле-
ктротермічному шарі шляхом управління режимами руху матеріалу та вдоскона-
лення технічних рішень стосовно завантаження матеріалу, подачі псевдозріджу-
ючого агенту, а також використання фізичної теплоти готового продукту для пі-
дігріву вихідної сировини; 

- розробити нові ефективні конструкції високотемпературних ЕТПКШ та 
науково обґрунтувати раціональні режими їх експлуатації, які забезпечують не-
обхідні робочі температури; 

- розробити обладнання технологічного комплексу з термічної обробки ву-
глецевої сировини для отримання графіту із вмістом вуглецю не менш 99,95% на 
основі печі з електротермічним киплячим шаром продуктивністю 1т/год. 

 
Основні положення розділу опубліковані в [29-30, 58, 88-90, 74, 117, 140]. 
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РОЗДІЛ  2 

ДОСЛІДЖЕННЯ  ЕЛЕКТРИЧНОЇ  ПРОВІДНОСТІ 

ЩІЛЬНОГО  ТА  КИПЛЯЧОГО  ШАРУ 

 

 

Електротермічна обробка матеріалу в шарі включає ряд складних фізичних 

процесів, таких як зовнішній і внутрішній тепломасообмін, хімічні перетво-

рення, а також електричну провідність. Остання визначає потужність і характер 

розподілу джерел джоулевої теплоти в об’ємі робочого простору. Тому, дослі-

дження електропровідних властивостей шару дисперсного матеріалу має велике 

значення для конструювання і налагодження режимів роботи електротермічних 

агрегатів. 

 

 

2.1. Фізичний опис електричної провідності шару 

 

 

Аналіз відомих експериментальних результатів [97-100, 104, 118-131] по-

казав, що процеси електротермічного нагрівання в щільному і киплячому шарі 

можуть бути описані за допомогою єдиної математичної моделі електричної про-

відності з урахуванням особливостей кожного з шарових режимів. Так, згідно із 

загальноприйнятим уявленням, в нерухомому щільному шарі перенесення елек-

тричного заряду здійснюється в точкових контактах взаємодіючих частинок. Во-

дночас опір визначається температурою, а також тиском, який ці ділянки відчу-

вають. 

Для опису явища електричної провідності киплячого шару електропровід-

них частинок в найбільшою мірою підходить уявлення його структури на основі 

двофазної моделі псевдозрідження [97, 113, 138]. Така неоднорідна система скла-

дається з газових пузирів і умовно щільної (емульсійної) фази дисперсного ма-
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теріалу (рис. 2.1). В емульсійній фазі швидкість газу близька до швидкості від-

повідної межі стійкості щільного шару, тому значна кількість газу проходить з 

саме з пузирями. Агрегати щільної фази зосереджені поблизу обмежуючих пове-

рхонь і рухаються переважно вниз. Газові пузирі розвиваються в центральній ча-

стині. 

Отже, щільна фаза виступає в ролі провідника електричної енергії. За ана-

логією із щільним шаром її провідність можна розглядати як результат існування 

певної середньої (діючої) кількості контактів, які відчувають незначні динамічні 

навантаження. У свою чергу, фазу пузирів – як сторонні включення в шарі. А сам 

ефект зниження провідності пояснюється зменшенням контактного тиску і роз-

ривом механічних зв'язків між частинками під час псевдозрідження. Крім того, 

характерною особливістю киплячого шару також є залежність його провідності 

від щільності струму, яка безпосередньо пов'язана з потужністю тепловиділень в 

об’ємі шару. 

Беручи до уваги зазначені механізми перенесення електричного заряду і 

особливості шарових режимів, математична модель провідності шару представ-

лена у вигляді блок-схеми на рис. 2.2. 

c 

b 

a 

Рисунок 2.1. Схема розвитку пузирів в киплячому шарі 

a - зона решітки 

b - основна зона пузирів 

c - надшаровий простір 

 

 

газові 
пузирі 

щільна 
фаза 
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Фізичне уявлення явища електричної провідності шару, як основного ме-

ханізму нагрівання вуглецевих матеріалів в високотемпературних електротермі-

чних агрегатах, потребує уточнення ряду актуальних питань, пов'язаних із впли-

вом структури шару, гідродинамічного режиму, гранулометричного складу си-

ровини, температури процесу, щільності струму, електроконтактних властивос-

тей матеріалу і геометрії робочого простору. Рішення подібних задач вимагає си-

стемного підходу, що поєднує в собі елементи емпіричного і теоретичного ана-

лізу. 

У зв'язку з цим, в даному розділі визначені основні закономірності елект-

ричної провідності щільного і киплячого шару на основі математичного та фізи-

чного моделювання. Алгоритм проведених досліджень передбачав: аналіз елек-

Модель 
провідності 

щільного шару 

Модель контактного 
опору елементів 

шару 

Модель упаковки 
щільного шару 

Модель провідності 
емульсійної фази 
киплячого шару 

Модель провідності 
киплячого шару 

гранулометричний 
склад матеріалу 

потужність 
джерел 
теплоти 

Двофазна модель 
киплячого шару 

тиск 
у шарі 

температура 
шару 

режим 
псевдо-

зрідження 

Рисунок 2.2. Структурна схема математичної 

моделі провідності шару 

профіль  
робочого 
простору 
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тричної провідності шару на основі чисельного рішення узагальненої математи-

чної постановки задачі, яка описує процес; виявлення відмінних рис неоднорід-

ного киплячого шару, обумовлених наявністю газових пузирів; експеримента-

льне дослідження з подальшим узагальненням закономірностей питомого елект-

ричного опору шару на основі імітаційної моделі упаковки частинок і каркасної 

моделі провідності шару; узагальнення експериментальних даних про вплив 

щільності струму і температури на ПЕО шару. 

 

 

2.2. Загальна математична постановка задачі електричної провідності шару 

в електротермічній печі 

 

 

Математична постановка задачі електричної провідності в електротерміч-

ній печі в загальному вигляді описується диференційним рівнянням миттєвого 

електричного поля в шарі c неоднорідними властивостями за постійного струму 

[141-143] і може бути представлена в операторній формі (2.1) із граничними умо-

вами на поверхні розділу фаз, поверхні електродів та ізолюючій футеровки (2.2-

2.4): 

 

div σ∙grad φ  = 0 ; (2.1) 

 

σ∙
∂φ
∂n I

 = σ∙
∂φ
∂n II

; (2.2) 

 

φ = φе; (2.3) 

 
∂φ
∂n  = 0, (2.4) 
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де провідність середовища σ залежить від просторових координат і властивостей 

речовини. 

Рішення системи рівнянь (2.1-2.4) багато в чому залежить від вихідних ге-

ометричних умов і орієнтації електродів, що визначають симетрію електричного 

поля. Наприклад, для ЕТПКШ з циліндричним профілем, наведена задача є дво-

вимірною і симетричною відносно осі центрального електроду (рис.2.3).  

 

У загальному випадку, для довільних профілів шарових агрегатів, що ма-

ють складну конфігурацію, рівняння (2.1) може бути вирішено чисельним мето-

дом кінцевих різниць з розбивкою розрахункової області прямокутною сіткою 

[144]. Похибка апроксимації граничних умов водночас буде визначатися величи-

ною розрахункового кроку. 

З використанням даного методу для середніх вузлових точок просторової 

ортогональної сітки маємо: 

Рисунок 2.3. Розрахункова схема для чисельного рішення задачі  

електричної провідності в ЕТПКШ зі змінним кроком по зонах 
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σi-1/2∙
φi,j,k   φi-1,j,k 

x ∙y∙z + σi+1/2∙
φi,j,k   φi+1,j,k 

x ∙y∙z +   

  

+ σj-1/2∙
φi,j,k   φi,j-1,k 

y ∙x∙z + σj+1/2∙
φi,j,k   φi,j+1,k 

y ∙x∙z + (2.5) 

  

+ σk-1/2∙
φi,j,k   φi,j,k-1 

z ∙x∙y + σk+1/2∙
φi,j,k   φi,j,k+1 

z ∙x∙y = 0,  

 

звідки потенціал поточної точки визначається виразом: 

 

φi,j,k = σi-1/2∙φi-1,j,k ∙
y∙z
x  + σi+1/2∙φi+1,j,k ∙

y∙z
x  +    

  

+ σj-1/2∙φi,j-1,k ∙
x∙z
y  + σj+1/2∙φi,j+1,k ∙

x∙z
y  +  

  

+ σk-1/2∙φi,j,k-1 ∙
x∙y
z  + σk+1/2∙φi,j,k+1 ∙

x∙y
z  (2.6) 

  

σi-1/2∙
y∙z
x  + σi+1/2∙

y∙z
x  + σj-1/2∙

x∙z
y  + σj+1/2∙

x∙z
y  +    

  

+ σk-1/2∙
x∙y
z  + σk+1/2∙

x∙y
z   

 

або за постійного кроку розбиття (x =y =z): 

 

φi,j,k = σi-1/2∙φi-1,j,k  + σi+1/2∙φi+1,j,k  + σj-1/2∙φi,j-1,k   
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+ σj+1/2∙φi,j+1,k  + σk-1/2∙φi,j,k-1  + σk+1/2∙φi,j,k+1 ⁄  (2.7) 

  

σi-1/2 + σi+1/2 + σj-1/2 + σj+1/2 + σk-1/2 + σk+1/2 .  

 

Отже, стаціонарна задача (2.1) зводиться до пошуку коренів системи алге-

браїчних рівнянь (2.7) для певних граничних умов і відомих значень провідності 

середовища. Критерієм збіжності ітераційних обчислень був баланс струмів на 

електродних поверхнях: 

 

∙
∂
∂n к

= ∙
∂
∂n а

, (2.8) 

 

де індекси «к» і «а» відповідають градієнту потенціалу відповідно на катоді і 

аноді. 

 

 

2.3. Дослідження взаємозв'язку структури та провідності неоднорідного 

киплячого шару  

 

 

Для електротермічного неоднорідного киплячого шару актуальним є ви-

значення ролі газових пузирів в загальній картині провідності в умовах темпера-

тур до 3000С, коли можлива часткова іонізація газу. З цією метою було прове-

дено аналіз електропровідних властивостей азоту як основного агенту псевдоз-

рідження в ЕТПКШ, а також досліджено вплив на провідність шару неоднорід-

ного розподілу та розмірів газових пузирів в об'ємі печі. 

2.3.1. Аналіз провідності азоту в умовах слабкої іонізації. 
Згідно з відомими літературними даними [145-153] за температур до 
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5000С іонізація повітря і азоту відбувається у незначній мірі. Провідні власти-

вості газу в даних умовах визначаються, головним чином, наявністю рухомих 

електронів, які присутні в дуже малих концентраціях. Багатьма дослідниками фі-

зики плазми у зазначеному температурному діапазоні азот справедливо вважа-

ється непровідним середовищем, а табличні і графічні залежності його провідно-

сті, як правило, надані для температур від 4000-5000 К. 

Шляхом моделювання рівноважного термодинамічного стану газоподіб-

ного азоту в програмному пакеті «Terra» для умов ЕТПКШ (T = 2000-3500 К, Р 

= 0,1106 Па) отримані наступні результати щодо його іонізації (табл. 2.1). Як ви-

дно, молекули N2 доволі стабільні, а кількість вільних електронів за температури 

3500К не перевищує 0,7210-8 моль / кг. 

 

Таблиця 2.1 

Іонізація азоту в інтервалі 2000-3500 К, Р = 0,1106 Па 

Темпера-

тура, К 

Масовий склад, моль / кг 

e- N + N2 + N N2 N3 

2000 0,3410-18 0 0,1110-17 0,3210-7 35,70 0,6910-13 

2500 0,1510-12 0,5510-17 0,1510-12 0,1010-4 35,70 0,1410-10 

3000 0,7910-10 0,6110-13 0,7910-10 0,5010-3 35,70 0,5210-9 

3500 0,7210-8 0,4810-10 0,7210-8 0,7910-2 35,69 0,6810-8 

 

Слід зазначити, що експериментальних даних щодо електричної провідно-

сті газів за температури 2000-3500 К бракує як у вітчизняній, так і зарубіжної 

літератури. Переважна частина робіт використовує розрахункові методи, засно-

вані на термодинамічному моделюванні з перевіркою і підтвердженням резуль-

татів окремими дослідами. Водночас найбільшу популярність придбала модель 

електричної провідності газу на основі наближеного рішення кінетичного рів-

няння Больцмана [148, 150-151, 153]: 
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σг(T)=
√∙e2√8∙m∙k∙T

∙
α∙Ne

Ni∙Qi+ ∑ Nl∙Ql
, См / м. (2.9) 

 

Рішення (2.9) передбачає максвеловий розподіл електронів за швидкос-

тями, відсутність сильних електричних і магнітних полів, а також великих граді-

єнтів температури, малі концентрації заряджених частинок і наявність локаль-

ного термічної рівноваги. Подібні припущення дозволяють використовувати рі-

вняння (2.9) стосовно до фази газових пузирів в електротермічному киплячому 

шарі. 

Результати розрахунку за (2.9) з використанням рівноважних складів азоту 

(табл. 2.1) і перерізів провідності газових компонент [146, 153] представлені в 

табл. 2.2. Отримані дані для г корелюються з окремими відомими в літературі 

[148, 151, 153] значеннями провідності повітря в інтервалі температур 2000-3500 

К і, отже, можуть бути використані для аналізу провідності дисперсних систем 

псевдозріджених азотом. 

 

Таблиця 2.2 

Провідність азоту за слабкої іонізації (Р = 0,1106 Па) 

T, K 2000 2500 3000 3500 

г, См / м 8,42710-15 3,10810-9 1,43010-6 1,13610-4 

 

По відношенню до провідності киплячого шару частинок електротехніч-

ного графіту  рівній 6-14 См / м (для dч = 0,12710-3 м, T = 2500 К) видно, що у 

визначених умовах провідність газу може вважатися нескінченно малою величи-

ною [98]. Отже, в системі «емульсійна фаза - газові пузирі» останні можуть роз-

глядатися як непровідні включення. 

Однак цей висновок, не можна екстраполювати на точкові контакти части-

нок, в яких через велику щільность струму досягаються надвисокі локальні тем-

ператури, що відповідають умовам утворення плазми. Зазначений ефект вимагає 
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окремого врахування в моделюванні електричної провідності одиничного конта-

кту. 

2.3.2. Дослідження впливу газових пузирів на провідність киплячого 

шару. 
На основі висновків п. 2.2.1 для двофазного киплячого шару для вирішення 

(2.1) доцільно розглядати масив газових пузирів як розподілені включення в 

об’ємі емульсійної фази за постійних фізичних властивостей непровідного газу 

в межах, як мінімум, одного пузирю. У такій інтерпретації, постановка задачі 

провідності системи «емульсійна фаза - газові пузирі» (2.1) відповідає предмету 

класичної теорії провідності багатокомпонентних сумішей, яка свого часу була 

розвинена Максвеллом Дж. К., Бургером Дж. М., Ейкеном Г.Х., Релеєм і рядом 

інших вчених [141-142]. 

З урахуванням існуючого різноманіття аналітичних рішень класичної за-

вдання провідності для двокомпонентних сумішей, слід обмежитися розглядом 

окремих з них, приведених до умов непровідних включень. Надалі були викори-

стані рішення Дульнєва Г. Н. [142-143], отримані шляхом ділення елементарного 

осередку (області інтегрування) адіабатичними (2.10) та ізотермічними площи-

нами (2.11), а також так звана формула Оделевського В. І. (2.12). Остання, як 

буде показано нижче, в найбільшою мірою відповідає результатам чисельного 

моделювання. 

 

 = 
σщш

σкш
 = 1  δ2/3; (2.10) 

 

 = 
σщш

σкш
 = 

1  δ2/3

1  δ2/3∙ 1  δ1/3 ; (2.11) 

 

 = 
σщш

σкш
 = 

2∙ 1  δ
2 + δ . (2.12) 
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Оскільки киплячий шар за структурою – це динамічна та неоднорідна сис-

тема, в якій газові пузирі неоднакові за розмірами і мають умовну сферичну фо-

рму, доцільно простежити вплив на відносну провідність шару цих параметрів 

разом із їх взаємною орієнтацією. У зв'язку з обмеженою областю допустимого 

застосування аналітичних рішень (2.10-2.12), подібна задача була вирішена чи-

сельним методом з використанням виразу (2.7). 

В чисельному моделюванні задачі провідності двокомпонентної суміші з 

розподіленими непровідними включеннями важливий вибір елементарного (си-

метричного) осередку ізотропної структури (рис. 2.4), для якого характерні вла-

стивості системи в цілому. Для киплячого шару даний вибір визначається часто-

тою повторення газових пузирів як в об'ємі печі, так і у часі. Водночас в окремих 

випадках розміри елементарного осередку можуть бути порівнянні з діаметром 

апарату, що характерно для великих пузирів у верхній частині шару, а також у 

випадку трансформації шару у поршневий режим псевдозрідження. Тому зазна-

чена особливість приймалася до уваги в моделюванні. 

Для випадку, коли розмір пузирів значно менше діаметру апарату, як еле-

мент ізотропної структури розглядався кубічний осередок з включеннями у фо-

рмі сфери або кубу. Чисельні дослідження були проведені на основі рішення про-

сторової потенційної задачі (2.7) для двох видів ізотропних структур (кубічної і 

Рисунок 2.4. Елементарні осередки ізотропних структур 

з об'ємними включеннями 
a) включення у вигляді кубу з кубічної орієнтацією 

b) включення у вигляді сфери з кубічної орієнтацією 

c) включення у вигляді сфер з ромбоедричної орієнтацією 

а) b) c) 
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ромбоедричної, рис. 2.5), що імітувало варіацію положення пузирів один відно-

сно одного. В окремій серії розрахунків приймалося, що пузиркова фаза склада-

ється з рівномірно розподілених газових пузирів з співвідношенням діаметрів 

2:1. 

Рішення (2.7) здійснювалося для відносного кроці розбиття елементарного 

осередку n = 0,05 за різниці потенціалів на її межах  = 1. У зв'язку з неліній-

ною геометричною формою непровідних включень, критерієм вибору кроку три-

вимірної ортогональної сітки n була обумовленість одержуваних результатів. 

Вибір діапазону досліджень щодо об'ємної частки пузирів  = 0-0,3 ґрунту-

вався на спільному аналізі виразів для порозності неоднорідного киплячого шару 

і двофазної системи газові пузирі - емульсія (2.13-2.14) з урахуванням фізичних 

властивостей графіту ( = 2050 кг/м3, dч = 0,1-2,010-3 м), геометрії печі, а також 

відповідних гідродинамічних режимів киплячого шару [107-109, 133, 135]: 

 

 = mf∙
Re + 0,02∙Re2

Remf + 0,02∙Remf
2

0,1

;  (2.13) 

 

 =  + 1   ∙mf . (2.14) 

 

Рисунок 2.5. Варіанти розташування закритих  

непровідних включень в ізотропному середовищі 
a) кубічна структура 

b) ромбоедрична структура 

а) b) 
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Результати проведених досліджень представлені на рис. 2.6 [154-155]. Від-

носна провідність киплячого шару за підсумками чисельного моделювання зна-

ходиться в деякій проміжній області між даними розрахунків за аналітичним за-

лежностями (2.10-2.11) і добре узгоджуються з формулою В.І. Оделевського 

(2.12), по відношенню до якої похибка чисельного результату не перевищує 2%. 

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,00 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30

Рисунок 2.6. Залежність відносної провідності ізотропної  

структури від об'ємної частки закритих включень 

 

 

- аналітична залежність (2.10) 

- аналітична залежність (2.11) 

- формула В. І. Оделевського (2.12) 

- чисельне рішення (2.7) для кубічної структурі із вклю-

ченнями сфер однакового діаметру 

- чисельне рішення (2.7) для ромбоедричної структурі із 

включенням сфер однакового діаметру 

- чисельне рішення (2.7) для ромбоедричної структурі  із 

включеннями сфер для співвідношення діаметрів 2:1. 
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Функціональний зв'язок () в розглянутому діапазоні близькі до лінійного 

вигляду. Збільшення об'ємної частки пузирів до 0,3 супроводжується зниженням 

провідності на 41%, що еквівалентно зростанню опору шару на 70% по відно-

шенню до «щільної» фазі. Однак за умов  = 0,02-0,05, що відповідає реальній 

структурі пузиркового киплячого шару із малими числами псевдозрідження W = 

1-2, відносна провідність  складає всього 0,96-0,92. 

Отже, внесок газових пузирів у загальне зниженні провідності псевдозрі-

дженого шару в незначний. Це узгоджується з експериментальними даними, згі-

дно з якими зі збільшенням числа псевдоожиження об'ємна частка пузирів і ПЕО 

пузиркового шару практично не змінюються [98-100, 125]. Крім того, підтвер-

джує припущення про те, що основний приріст опору під час переході із щіль-

ного шару в киплячий обумовлений погіршенням контактного взаємодії части-

нок емульсійної фази між собою. 

Зміна взаємної орієнтації газових пузирів (перехід від кубічної структури 

до ромбоедричної), а також варіація діаметру неоднорідних включень не впливає 

на якісну картини. Отже, у розрахунку ПЕО киплячого шару досить обмежува-

тися об'ємною часткою пузирів, приймаючи постійними їх розміри і характер ро-

зподілу. Для подальшого використання результатів розрахункові дані (рис. 2.6) 

були апроксимовані лінійною регресійною залежністю (2.15) з коефіцієнтом ко-

реляції R2 = 0,99. Отриманий вираз можна рекомендувати для оцінки відносної 

електричної провідності киплячого шару для малих діаметрах газових пузирів 

відносно розмірів апарату в інтервалі  = 0-0,3: 

 

 = 0,99  1,34∙δ. (2.15) 

 

Як зазначено вище, зростання і коалесценція пузирів уздовж вертикальної 

осі супроводжується збільшенням їх діаметру, а також зменшенням загальної кі-

лькості і частоти. Тому верхня частина шару може мати виражену неоднорід-

ність, коли через горизонт проходять поодинокі пузири, близьки за розмірами до 
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діаметру апарату. На рис. 2.7 порівняна відносна провідність шару для рівномір-

ного (ізотропного) розподілу пузирів із випадком проходження тільки одного пу-

зиря, тобто випадку максимальної неоднорідності шару. За  = 0,02-0,05 відносна 

провідність шару з одиночним пузирем становить 0,98-0,95. 

Отже, для пузиркового режиму псевдозрідження вуглецевих матеріалів за 

 = 0,02-0,05 зниження провідності шару по відношенню до «щільної» фази зна-

ходиться в межах 0,92-0,98, що охоплює досить широкий діапазон можливого 

розподілу пузирів. Це відповідає збільшенню ПЕО киплячого шару на 2-9% по 

відношенню до нерухомого шару на межі стійкості. 
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Рисунок 2.7. Залежність відносної провідності від 

розподілу газових пузирів 
- однорідна група пузирів 

- один пузир 
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2.4. Дослідження ПЕО щільного шару частинок графіту 
 
 
Відомо, що електричний опір шару пропорційний ПЕО матеріалу частинок 

[77-78]. Водночас температурна залежність електричної провідності вуглеграфі-
тових матеріалів добре вивчена експериментально, а побудова і використання 

вже відомих регресійних моделей виду м(T) може бути здійснена без яких-не-

будь перешкод. 
В окремих дослідженнях в залежності від умов роботи печі, слід врахову-

вати вплив вихідної кристалічної структури матеріалу і її можливих подальших 
перетворень в результаті термічної дії. Так неграфітований вуглецевмісний ма-
теріал має переважно висхідну необоротну температурну залежність провідності 

м(T) через його графітацію [156-157]. Що стосується графітів різних марок, то 

починаючи з 500-1000С для них характерний зворотно пропорційний вид зв'я-

зку м(T) (див. п. 1.3). 

У робочому просторі високотемпературних ЕТПКШ значна частина мате-
ріалу представлена вже частково графітовими частинками, що обумовлено від-
носною ємністю печі за середній час перебування матеріалу в шарі близько 20 
хвилин [107]. Тому в моделюванні ЕТПКШ коректним є орієнтація на фізичні 
властивості обробленого матеріалу, близькі до графіту. 

Крім ПЕО матеріалу, електричний опір шару визначається величиною се-
реднього опору одиничного контакту між частинками. В математичному моде-
люванні останнього, основною проблемою є адекватне уявлення складної геоме-
трії контакту і формалізованого опису розподілу ліній струму в матеріалі. 

На практиці величина опору контакту між двома дисперсними частинками 
не піддається прямому вимірюванню, однак може бути знайдена непрямим шля-
хом за результатами визначення ПЕО шару на фізичної моделі. Ще більшу скла-
дність представляє задача урахування опору газового проміжку Rг в умовах ви-
соких температур і підвищеної локальної щільності струму, так як точковий ко-
нтакт може мати безліч іскрових мікророзрядів, параметри яких невідомі. 
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Отже, для дисперсних електропровідних матеріалів величина контактного 
опору Rк частинок повинна визначатися, перш за все, на основі експерименталь-
них даних щодо ПЕО шару з наступною перевіркою окремих гіпотез провідності. 

Оскільки електрична провідность щільного шару і емульсійної фази кип-
лячого шару має однакову природу, можна припустити, що характер відповідних 
функціональних зв'язків між провідністю і розміром частинок для ненавантаже-
ного щільного шару і емульсійної фази киплячого схожий. З практичної точки 
зору являє інтерес визначення виду таких функціональних зв'язків з урахуванням 
зовнішнього тиску на шар. 

Методика проведення досліджень ПЕО шару електродного графіту вклю-
чала комплексний аналіз літературних опитних даних щодо опору шару електро-
провідного матеріалу на основі відомих моделей провідності в поєднанні з ав-
торськими експериментальними дослідженнями ПЕО вуглецевмісного матері-
алу на «холодній» моделі. 

2.4.1 Аналіз математичних моделей провідності зернистих структур. 
Під час обробки експериментальних значень ПЕО шару важливим етапом 

аналізу є вибір моделі провідності зернистої структури. Даному питанню прис-
вячена велика кількість наукових публікацій [77, 142, 158-162]. Виходячи з хара-
ктерних ознак подібності та відмінності останніх, доцільно зупиниться моделях 
наступних типів: 

- модель В. І. Лакомського на основі контактного плями Хольма, отримана 
з аналізу структури ідеального шару з кубічної упаковкою [77]: 

 

ш = м∙
dч

2∙a ; (2.16) 

 
- модель Г. Н. Дульнєва, заснована на уявленні деякого усередненого елеме-

нта шару з заданими параметрами контакту [142]: 
 

ш = м∙
y1
y4

-2

∙ 0,5∙hш +  1  0,5∙hш ∙Ф ; (2.17) 
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- модель В. А Єршова, К. Б. Козлова і Б. А. Лаврова, що враховує опір окре-

мих частинок [160-162]: 
 

ш = м∙ C1 + C2 + 
dч

C3 + C4∙dч
2 ∙

1√P
; (2.18) 

 
- напівемпірична модель В. А. Кравченко і А. А. Серебренікова, отримана з 

використанням теорії контактних опорів [160]: 
 

ш = м∙
C

d∙P . (2.19) 

 
Аналіз робіт [77, 160-163] показав, що їх достовірність багато в чому ви-

значають адаптивні емпіричні коефіцієнти. Тому складно однозначно стверджу-
вати, яка із залежностей (2.18-2.21) є більш універсальною. Наприклад, підхід 
[142] передбачає визначення шорсткості поверхні частинок шару, що саме є до-
волі складним завданням особливо для частинок малого розміру. З практичної 
точки зору заслуговує на увагу модель В. А. Кравченко і А. А. Серебренніков 
(2.19), яка в явному вигляді дозволяє оцінити вплив основних факторів, що ви-
значають електропровідність шару і використовувати її для верифікації більш 
складних моделей контактної провідності. 

Отже, у подальшому обробка відомих літературних даних щодо питомого 
електричного опору щільного і киплячого шару була проведена у вигляді ступе-
невої функції від розміру частинок і тиску. Результати такого аналізу представ-
лені в таблиці 2.3. Як видно, модель (2.19) дає адекватні результати, в тому числі 

і для киплячих шарів за температури до 1500С. Коефіцієнт кореляції R2 регре-

сійних залежностей досить високий і становить 0,84-0,99.
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Таблиця 2.3 

Результати обробки літературних експериментальних даних  

щодо електричного опору шару * 
Матеріал, 

розмір частинок Режим шару Вид залежності 
, Омcм (R, Ом) 

Автори, 
джерело 

Електротехнічний  
графіт,  
dч = 0,9-2,9 мм 
(вузькі фракції) 

№1 - Межа стійкості КШ,  
tКШ = 20С 
 
№2 - КШ, tКШ = 20С 
(H / H0 = 1,2) 
 
№3 - Межа стійкості КШ,  
tКШ = 1500С 
 
№4 - КШ, tКШ = 1500С 
(H / H0 = 1,2) 

 = 114,7d-0,49; 
R2 = 0,84 

 
 = 288,8d-0,47 

R2 = 0,98 
 

 = 32,0d-0,46 
R2 = 0,96 

 
 = 128,0d-1,69 

R2 = 0,86 

В. А. Бородуля 
[98] 

Електродний графіт, 
dч = 0,07-1,2 мм 
(вузькі фракції) 

Киплячий шар, tКШ = 20С  = 20,5d-0,21 
R2 = 0,89 

О. П. Кожан 
[100] 

Металургійний кокс,  
dч = 3-70 мм 
(вузькі фракції) 

Щільний шар,  
що продувається 
 
№1 - t = 20С 
 
 
№2 - t = 200С 
 
 
№3 - t = 750С 
 
 

 
 
 

R = 2,5d-0,55 
R2 = 0,99 

 
R = 0,7d-0,46 

R2 = 0,99 
 

R = 0,3d-0,40 
R2 = 0,97 

В. Ю. Вархалев 
[156] 

 

Сирий кокс, 
dч = 0-8 мм 
(вузькі фракції) 

Щільний шар,  
що продувається 
Р = 0,027 МПа: 
 
№1 - t = 20С 
 
 
№2 - t = 400С 
 
 
№3 - t = 900С 
 

 
 
 
 

 = 75,8d-1,39 

R2 = 0,98 
 

 = 36,0d-1,08 

R2 = 0,90 
 

  20 
 

Т. В. Чирка 
[158] 

Сажа, 
dч = 50 мкм 

Щільний продувається шар; 
Р = 0,05-0,75 МПа 

 = 0,3P-0,61 

R2 = 0,92 
 

J. Sanchez-
Gonzalez 

[159] 
Металургійний кокс,  
dч = 3-70 мм 
(вузькі фракції) 

Щільний продувається шар; 
Р = 1,67-11,7510-3 МПа 

 = 14,2P-0,49d-0,11 

R2 = 0,99 
А. А. Білозеров 

[160] 

* - розміри частинок прийняті в «мм», тиск у шарі – «МПа». 
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Для окремих досліджень киплячого шару В. А. Бородулі [77] показник сту-

пеня діаметру частинок графіту (за tш = 1500С) приймає значення більше оди-

ниці, що виходить за відомі межі  = 0,1-0,8 дисперсних систем [160]. Як видно, 

схожі результати спостерігаються в експериментах Т. В. Чирки [158] для сирого 

коксу в результаті хімічних змін структури речовини. Однак проаналізувати мо-

жливі причини значень α в експериментах В. А. Бородулі досить складно з огляду 

на обмежену інформації про умови проведення даного досвіду. Аналогічним чи-

ном, в роботі О. П. Кожана, де α = 0,21, відкритим залишається питання про еле-

ктричний режим шару і відповідно величину щільності струму. 

2.4.2. Експериментальне дослідження ПЕО щільного шару порошку 
електродного графіту в залежності від тиску і розміру частинок. 

Для перевірки адекватності емпіричної моделі провідності (2.19) і отри-

мання аналогічних залежностей для графіту додатково були проведені експери-

ментальні дослідження питомого електричного опору щільного шару в холод-

ному стані під тиском і без навантаження. 

Експериментальна установка для дослідження ПЕО під тиском (рис. 2.8) 

була створена відповідно до ДСТУ 4668: 2011 [164] і представляла собою мат-

рицю для випробуваного матеріалу перерізом 200 мм2 з відстанню між потенцій-

ними зондами 8 мм. Джерелом живлення постійного струму був лабораторний 

стабілізатор ТЕС-13. Падіння напруги між зондами визначалося за допомогою 

мультиметру DT9205A. Тиск в шарі створювалося додатковим навантаженням 

на верхній пуансон. Вимірювання ПЕО шару без навантаження проводилося в 

окремій матриці 1912h12 мм з двома графітовими електродами на торцях, ві-

дстань між якими становила 19 мм (рис. 2.8б). 

Для аналізу використовувалися вузькі фракції відсіву (< 3 мм) механічної 

обробки графітових електродів марки ЕГ-1 і тигельний графіт Заваллівського ро-

довища марки ГТ-1 (Сd = 92%; Аd = 7; летючі - 1%, табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Результати ситового аналізу графіту марки ГТ-1 
Розмір сита, мм > 1 1-0,5 0,5-0,4 0,4-0,3 0,3-0,2 0,2-0,1 0,1-0,05 0,05-0,025 

Масова частка, % 0,01 0,125 1,76 35,8 53,2 7,57 0,98 0,555 

 

+ 
- 

mV 

 

 
 

11-50 кПа 

Рисунок 2.8. Експериментальна установка для вимірювання ПЕО 

щільного шару електропровідного матеріалу 
а) вузол вимірювання ПЕО по тиском; б) вузол вимірювання ПЕО без механічного 

навантаження; в) загальний вигляд експериментальної установки; 1 - матриця по-

рошкового матеріалу під тиском; 2 - джерело постійного струму (лабораторний 

стабілізатор ТЕС-13); 3) мілівольтметр (мультиметр DT9205A); 4) матриця поро-

шкового матеріалу без навантаження 191212 мм; 5) омметр (мультиметр 

DT9205A). 

  

 

 

а) б) 

в) 



108 
 

Результати досліджень представлені на рис. 2.9-2.10 і в табл. 2.5.  

 

Таблиця 2.5 

Результати обробки експериментальних даних по електричному 

опору нерухомого шару частинок графіту 

Матеріал Тиск в шарі, кПа 
Вид залежності 

ш, Омсм 

Електродний графіт 

dч = 0,05-2 мм 
0 

ш = 39,8d-0,54 

R2 = 0,88) 

Електродний графіт 

dч = 0,05-2 мм 
11-50 

ш = 0,848P-0,08d-0,46 

R2 = 0,87 

Тигельний графіт ГТ-1 

dч = 0,15-0,75 мм 
0 

ш = 31,3d-0,65 

R2 = 0,85 
* - розміри частинок прийняті в «мм», тиск у шарі – «МПа». 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
d, мм 

Рисунок 2.9. Залежність ПЕО щільного шару під тиском від  

розміру частинок електродного графіту ЕГ-1 (Р = 11-50 кПа) 

ш,  
Омсм 
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Як видно, аналогічно іншим дисперсним електропровідним матеріалами, 

залежність ПЕО щільного шару носить зворотно пропорційний характер. Ступе-

невій залежності відповідає коефіцієнт кореляції R2 = 0,85-0,87, що узгоджується 

з результатами інших дослідників (табл. 2.3). Показники ступеню тиску й роз-

міру частинок становлять відповідно 0,08 і 0,46-0,65 і потрапляють в відомий ді-

апазон [160]. 

При додаванні навантаження (11 кПа) на шар відзначається різкий якісний 

перехід, що полягає в зниженні ПЕО графіту на два порядки. В той же час в ін-

тервалі 11-50 кПа значення ПЕО змінюються в межах 10%. 

Отже, проведені експерименти підтверджує можливість застосування на-

півемпіричної моделі В. А. Кравченко і А. А. Серебренікова для аналітичного 

опису ПЕО вуглецевмісних матеріалів та подальшого її використання у моделю-

ванні електричної провідності киплячого шару. 

 

Рисунок 2.10. Залежність ПЕО щільного шару  

від розміру графітових частинок (Р = 0 кПа) 

електродний графіт ЕГ-1 

тигельний графіт ГТ-1 

d, мм 

ш,  
Омсм 

0

50

100
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200

250
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2.5. Розробка каркасної моделі електричної провідності шару 

 

 

Система рівнянь (2.1-2.4) не дозволяє моделювати електричну провідність 

шару на рівні взаємодіючих частинок, оскільки невеликі фрагменти шару, спів-

мірні з масштабом частинок (рис. 2.11), мають виражену неоднорідну морфоло-

гічну структуру. Так як перенесення електричного заряду здійснюється голов-

ним чином в частинках і їх точкових контактах, то найбільший градієнт потенці-

алу електричного поля зосереджений в місцях дотику цих частинок. Параметри 

реального точкового шорсткого контакту дисперсних частинок в шарі (висота 

виступу контакту, фактична і номінальна поверхня дотику) невідомі, і можуть 

прийматися в рішеннях умовно у вигляді адаптивних коефіцієнтів моделі. 

Крім цього, в рішенні (2.7) у моделюванні контактного опору кожної час-

тинки потрібно застосування дрібних сіток для розбиття області досліджень. Во-

дночас у випадках, коли провідність газу на кілька порядків менше провідності 

матеріалу, виникають проблеми обчислювального характеру. Нескінченно малі 

контактні поверхні у багаторазово повторюваних ітераційних обчисленнях гра-

ють роль свого роду «вузького горла», істотно обмежуючи збіжність рішення. 

Альтернативою зазначеному методу є використання формалізованого уяв-

лення електричної провідності як деякого інтегрального показника, що враховує 

властивості матеріалу і газу [77] – так звана «ізотропна модель шару». Даний 

Рисунок 2.11. Фрагмент монодисперсного 

шару сферичних частинок 



111 
 
метод виправдовує себе за відомих емпіричних значень провідності середовища. 

Однак його не завжди можна екстраполювати на інші геометричні та температу-

рні умови без урахування властивостей шару. І, що найважливіше, «ізотропна 

модель» вимагає аргументації вибору кроку розбиття шару на розрахункові еле-

ментарні об’єми. 

У зв'язку з цим, виникає питання наукового обґрунтування лінійного роз-

міру так званого «мінімального об’єму» шару, для якого притаманні властивості 

ізотропного середовища. Визначення меж такого об’єму має велике значення для 

широкого класу прикладних завдань, пов'язаних із шаровими процесами тепло-

масообміну. 

Очевидно, що під «мінімальним об’ємом» слід розуміти його певний обме-

жений фрагмент, що містить кінцеву кількість елементів, за умов, що фізичні та 

геометричні властивості даного фрагменту ідентичні до властивостей всього ма-

сиву частинок. Водночас необхідно розрізняти, що масиви частинок в ядрі шару 

і поблизу обмежуючих поверхонь будуть мати різні властивості. З практичної 

точки зору в подальших дослідженнях становить інтерес визначення розміру мі-

німального об’єму шару у вигляді фрагмента правильної форми: паралелепіпеду 

або кубу. 

Щоб виключити питання, пов'язані з невизначеністю геометрії в зоні взає-

много контакту частинок, математична модель електричної провідності фрагме-

нта шару повинна враховувати його структуру спільно з електроконтактними 

властивостями контактуючих поверхонь, а також провідність газових проміжків 

на межі контактів [154, 165]. Ключовим атрибутом такої контактної моделі є опір 

одиничного контакту між зернами Rк і утворений ними свого роду електропро-

відний каркас контактних зв'язків (рис. 2.12). У такій формалізованій фізичній 

постановці крок між сусідніми вузловими точками відповідає інтервалу між гео-

метричними центрами елементів шару. Причому потенціали електричного поля 

каркасної моделі зосереджені в вузлах полігональної сітки та співпадають з 

центрами частинок. 
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Рівняння провідності для полігонального 3D-каркасу відносно електрич-

ного потенціалу для окремого вузла можна записати в кінцевій алгебраїчній фо-

рмі із граничними умовами (2.2-2.4): 

 

φI =
∑ σI-J∙φJ ∑ σI-J

. (2.20) 

 

Рішення (2.20) можливе за відомих морфологічної структури шару і пара-

метрів провідності контакту. Водночас поняття опору (провідності) контакту 

охоплює все різноманіття процесів перенесення електричного заряду з урахуван-

ням опорів самих частинок, області стягування ліній струму (поблизу контакту), 

перехідної області (власне сам контакт) і газових проміжків околу контакту (рис. 

2.13). 

На основі прийнятої схеми опір контакту описується виразом: 

 

Rк  = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 ∙R6

R1 + R2 + R3 + R4 + R5  + R6
 = Rм∙Rг

Rм + Rг
, (2.21) 

 

Рисунок 2.12. Схема електропровідного каркасу для 

шару неоднорідних частинок 
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де R1, R5 – внутрішній опір частинок шару на ділянці постійної щільності струму; 

R2, R4 – опір області стягування частинок; R3 – опір шорсткого виступу в точці 

контакту; R5 – перехідний опір контакту; R6 = Rг – опір газового проміжку; Rм = 

R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 – повний опір між двома елементами шару. 

Аналітичний зв'язок між середнім опором одиничного контакту і ПЕО 

шару може бути отриманий, наприклад, з аналізу регулярних упаковок, в яких 

структура впорядкована і частки мають відоме положення в просторі. В якості 

наочного прикладу на рис. 2.14 розглянуті два прості (в плані стереометрії) варі-

анти упаковок: з координаційним числом N = 6 і 8, де упаковка на рис. 2.14б 

відповідає простій кубічній. Визначення опору кожної з структур виконано в на-

прямку осі OZ. 

З урахуванням інтегральних стереометричних співвідношень для об’єму 

дисперсного матеріалу в шарі (2.22-2.23), який складається з сферичних части-

нок, а також Закону Ома для паралельних і послідовних ділянок ланцюга (2.24), 

R1 

R2 R3 

R4 

R5 

R6 
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R5 

R6 
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J 

  
R1-5 R6 
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J 

 
Rк 

I 

J 

а) б) 

Рисунок 2.13. Еквівалентне заміщення опорів 

реального контакту: а) схема контакту; б) схема заміщення 
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залежність для ПЕО шару, отримана на основі каркасної моделі як функції ко-

нтактного опору та приймає вид (2.25): 

 

Vм = 1  ε ∙Vш; (2.22) 

 

Vм = 
π∙dч

3

6 ∙nX∙nY∙nZ; (2.23) 

 

Rш = Rк∙
nZ

nX∙nY
 = ш∙

L
L2 ; (2.24) 

 

ш =
π

6∙ 1  ε ∙Rк∙d = K∙Rк∙d, (2.25) 

 

де для даного виду упаковок і обраного напрямку струму K =  / 6 · (1 – ). 

Вирази аналогічні (2.25) можуть бути отримані і для інших монодисперс-

них упаковок. Права частина залежності (2.25), що включає коефіцієнт пропор-

Y 

X 

Z 

Рисунок 2.14. Варіанти простих регулярних упаковок 

а) N = 8,  = 0,3054, K = √3 / 2; 

б) N = 6,  = 0,4764, K = 1. 

a) б) 



115 
 
ційності K, є універсальною для всіх видів упаковок незалежно від обраного на-

прямку електричного струму.  

Отже, ПЕО шару частинок пропорційний середньому опору одиничного 

контакту і розміру частинок. Водночас значення геометричного коефіцієнту K 

визначається просторовою орієнтацією частинок відносно обраного напрямку 

струму і, по суті, є коефіцієнтом каркасу шару, який показує наскільки провід-

ність даного шару, в обраному напрямку, відрізняється від провідності регуляр-

ної кубічної упаковки у напрямку осі OZ (рис. 2.14б). Слід зауважити, оскільки 

властивості реальних невпорядкованих шарів ізотропні, слід очікувати, що для 

них значення коефіцієнта каркаса K будуть близькими незалежно від обраного 

напрямку струму. 

Слід також звернути увагу на співвідношення L / (Kdч), яке за своєю сут-

ністю відповідає ефективній (уявній) кількості послідовних контактів, приведе-

ної до класичної кубічної упаковці. У подальшому це дозволяє використовувати 

зазначений показник для оцінки тепловиділень в контактах частинок псевдозрі-

джених дисперсних систем. 

З урахуванням моделі провідності (2.19) і температурної залежності ПЕО 

матеріалу, остаточно для величини середнього опору контакту між двома части-

нками щільного шару маємо: 

 

 Rк= м(t)∙
C

K∙dч
+1∙P .  (2.26) 

 

Для емульсійної фази киплячого шару слід використовувати залежність 

виду (2.26) без множника P- з відповідними коефіцієнтами моделі (2.19) ненава-

нтаженого шару (табл. 2.4). 
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2.6 Дослідження електричної провідності шару на основі імітаційної мо-

делі упаковки частинок 

 

 

Тепломасообмін в шарових агрегатах визначають властивості зернистої 

структури шару: форма і гранулометричний склад матеріалу, а також щільність 

і координаційне число упаковки. Вплив упаковки має особливе значення в елек-

тротермічних печах щільного і киплячого шару, в яких інтенсивність і розподіл 

джерел джоулевої теплоти безпосередньо пов'язані з умовами контактної взає-

модії елементів [29, 77, 98, 163, 165]. Тому для подібних агрегатів дослідження 

структури зернистих упаковок має велике значення в розумінні фізики наявних 

процесів, а також у визначенні раціональних конструкцій і теплових режимів. 

2.6.1. Розробка моделі випадкової упаковки частинок. 
Рішення задач упаковки знайшли широке прикладне застосування в науці 

і техніці. Крім досліджень контактної провідності зернистих систем [142-143], їх 

використовують у моделюванні молекулярних і атомних структур речовини 

[166-167], нанотехнологіях [168], теорії кодування інформації [169], оптимізації 

заповнення простору [170], дослідженнях: властивостей ґрунтів [171], фільтру-

ючих засипок і порошкових матеріалів [172-174], процесів фізичної адсорбції 

[175] і фільтраційного горіння [176]. Останнім часом інтерес до таких задач зна-

чно зріс, що пов'язано з розвитком сучасних засобів моделювання та візуалізації 

[177-197]. 

Аналіз робіт [142, 166-197] показує, що, незважаючи на спільність про-

блеми, в кожному окремому випадку мають місце свої нюанси, що визначають 

правомірність тих чи інших припущень. Для шарових процесів промислових пе-

чей упаковку шару доцільно розглядати в якості випадкової засипки матеріалу з 

урахуванням діючих масових сил (гравітації та інерції), неоднорідності грануло-

метричного складу, форми матеріалу і обмеженого об’єму робочого простору. 

Водночас виникає ряд супутніх питань щодо розмірів елементарного об’єму, 
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якому притаманні характеристики ядра шару, розмірів й впливу пристінної об-

ласті, флуктуації щільності і координаційного числа упаковки. 

Опубліковані результати експериментальних і теоретичних досліджень 

властивостей упаковок неоднозначні [172, 174, 177, 180, 183-189]. Більшість об'-

єднує висновок про те, що щільність випадкової упаковки (1 – ) знаходиться в 

межах 0,54-0,65. Щодо значення координаційного числа N, то у авторів немає 

єдиної думки. З точки зору логіки, в процесі формуванні структури шару у полі 

сил гравітації, кожна куля (частинка) повинна мати як мінімум три опорні кон-

такти, що забезпечує її стійке положення в просторі (лунці), з ймовірністю бли-

зькою до одиниці. Водночас досить важко уявити, щоб ця ж куля була опорою 

для п'яти нових елементів. У цьому легко переконатися шляхом візуальній ревізії 

видимої поверхневої частини будь-якого невпорядкованого шару з сферичних 

елементів. Отже, середнє координаційне число випадкової упаковки, вочевидь, 

повинно задовольняти умові N < 8. 

У роботах Р. І. Аюкаева, В. А. Ківрана і І. Е. Нааца [185-187] за результа-

тами математичного моделювання засипки монодисперсних куль методом пос-

лідовного заповнення об’єму очікуване значення координаційного числа N = 8. 

Для двокомпонентної суміші із співвідношенням діаметрів куль 1:2 цей показник 

наближається до N = 11. Аналогічні результати для моносфер отримані Т.П. Бо-

ндаревой [180]. Однак водночас автор використовувала алгоритм пошарового за-

повнення об’єму без урахування впливу його кордонів, а координаційне число 

знаходила за узагальненим експоненціальним законом розподілу. 

В роботі Sai S. Tulluri [194] максимум щільності ймовірності координацій-

ного числа випадкової упаковки сфер, отриманої за методом Монте-Карло, склав 

N = 6,7. Результати, що наведені в [180, 184-187], добре узгоджуються з експе-

риментами, в яких для маркування контактів вільний простір шару заповнювався 

оцтовою кислотою і парафіном [197]. У той же час, незважаючи на кореляцію 

опитних і розрахункових даних, слід зазначити невідповідність ймовірності роз-

поділу координаційних чисел.  

Істотно відрізняються експериментальні значення координаційного числа 
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однакових сфер N = 5,9 ± 0,3, отримані З. Яремко [183]. В опитах автором в якості 

модельної рідини для заповнення порожнеч застосований розчин желатину. Ці-

каво, що в околиці кожної кулі діаметром d на видаленні порядку 0,05d в серед-

ньому перебувало 10,8 ± 0,6 «сусідів». 

З урахуванням сказаного вище, слід звернути увагу на висновок ряду дос-

лідників про зв'язок структури випадкової упаковки з алгоритмом її утворення 

[177, 183], що може слугувати поясненням щодо розбіжності як опитних, так і 

розрахункових даних. Аналізуючи залежність N (1 ) для регулярних упаковок 

(гранецентрованої, об'ємо-центрованої, простої кубічної і алмазної: N = 12, 8, 6, 

4), М. Н. Магомедов виділяє область невизначених значень (1 ), що відповідає, 

на думку автора, випадковим системам [177]. В результаті їм запропонована ін-

тервальна характеристика для неупорядкованої атомарної структури речовини: 

N = 5,84-6,32 та (1 ) = 0,454-0,573. Однак дану оцінку, скоріш за все, не можна 

поширювати на зернисті структури пічних агрегатів, так як за N = 4-5 шар не є 

стійким [173]. У той же час висновки автора підтверджуються рядом теоретич-

них робіт [188-189, 196-197]. 

Отже, результати досліджень властивостей зернистого шару потребують 

додаткової перевірки і уточнення відповідно до умов ЕТПКШ. У зв'язку з цим 

метою даного розділу була розробка імітаційної математичної моделі випадкової 

упаковки частинок матеріалу неоднорідного фракційного складу в умовах діючої 

спрямованої масової сили, а також визначення основних характеристик шару: 

щільності упаковки, координаційного числа, відносної провідності, а також роз-

мірів елементарного об’єму і пристінної області. 

В якості базового методу моделювання був обраний алгоритм послідов-

ного заповнення кубічного об’єму (сцени) [180, 182, 186, 196, 198] умовним роз-

міром 111 одиночними кулями різного діаметру (рис. 2.15).  

Сили механічної взаємодії не враховувалися, а задача знаходження стій-

кого положення кулі у лунці зводилася до пошуку оптимальних координат його 
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центру, за яких зміщення в напрямку вектору сили тяжіння F ставало неможли-

вим n  0. Критерієм оптимального рішення було виконання декількох умов:  

- умови перебування I-ї кулі в межах сцени: 

 

Rч I  xI  1 – Rч I; 

 

Rч I  yI  1 – Rч I; 

 

zI  Rч I. 

(2.27) 

 

- умови неперетинання куль: 

 

xI  xJ
2+ yI yJ

2+ zI  zJ
2 ≥ rч I + rч J 2, (2.28) 

 

- наявності не менше трьох опорних контактів, кожен з яких відповідає об-

меженням: 

 

xI  xJ
2+ yI yJ

2+ zI  zJ
2 = rI + rJ 2, 

 
(2.29) 

Y 

X 

Рисунок 2.15. Область імітації зернистої упаковки 

Z 

F  



120 
 

xI = rI  xI = 1 – rI, 

 

yI = rI  yI = 1 – rI. 

 

Фіксоване положення кулі у лунці визначає рівність діючих сил «тяжіння» 

і реакцій опори F = 0 [196, 199]. Тому обов'язковою умовою було потрапляння 

вектору масової сили з центру мас кулі в межі трикутника, утвореного проекцією 

трьох опорних контактів на площину XOY (рис. 2.16). 

У чисельному експерименті в ході заповнення об’єму для кожної нової кулі 

випадковим чином задавалися початкові координати «x» і «y» за межами сцени 

– z > 1, а також діаметр кулі відповідно до вихідного гранулометричному складу. 

Після цього куля опускалася з кроком n = Rч / 4 до поверхні шару. Подальший 

пошук лунки здійснювався за методом Монте-Карло і полягав в дослідженні за-

даного околу радіусом r, послідовним дробленням кроку n з урахуванням обме-

жень (2.26-2.27). Для n = 0 перевірялися наявність опорних контактів (2.29) і 

виконання умови рівноваги (рис. 2.16). Кулі вважалися контактуючими за відс-

тані між їх центрами = RI + rJ з похибкою   1%. У разі негативного результату 

перевірки для поточної позиції кулі відновлювалося значення кроку n = Rч / 4 з 
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подальшим повтором зазначених вище операцій пошуку. 

2.6.2. Моделювання полідисперсного складу шару. 
Для опису гранулометричного складу графітових частинок було викорис-

тано відоме рівняння Розіна-Раммлера, що описує розподіл Вейбулла [200]: 

 

M() = exp -ln
1

M0,5
∙


0,5



. (2.30) 

 

Для виключення некоректних результатів моделі упаковки, пов'язаних з 

провалом дрібних фракцій крізь утворені пори, в дослідженнях використовува-

вся «класифікований» гранулометричний склад матеріалу, обмежений лінійними 

розмірами частинок mIn і max, які задовольняли умові max / mIn  2,5. Водночас 

медіана класифікованого складу 0,5* згідно (2.30) визначалася виразами (2.31-

2.32): 

 

0,5* = 0,5∙
ln A

ln M0,5

1/

, (2.31) 

 

де A = 0,5∙ M(mIn)  M(max)  + M(max). 

Генерація випадкових значень діаметра частинки, що підкоряється закону 

розподілу Розіна-Раммлера, здійснювалася шляхом перерахунку результатів ма-

шинного генератора випадкових чисел за часом F (): 

 

d = dб∙
0,5

0,5*
∙

ln B
ln M0,5

1/

, (2.32) 

 

де B = 1  F() ∙ M(mIn)  M(max)  + M(max). 

Вибір значення показника ступеню функції розподілу M() був зроблений 
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на основі результатів досліджень гранулометричних складу дисперсних матері-

алів за різних способів подрібнення (табл. 2.6). Діапазон дослідження грануло-

метричного складу матеріалу (рис. 2.17) охоплював інтервали зміни коефіцієнту 

неоднорідності   (1: 4] в рівнянні (2.30), співвідношення максимального і міні-

мального розміру фракцій класифікованого матеріалу max / min = 1,5-2,5, базо-

вого значення нижньої межі розміру частинок min = 0,4-1. 

 

Таблиця 2.6 

Значення коефіцієнта неоднорідності гранулометричного 

складу вуглецевих матеріалів [201-203] 

вид матеріалу коефіцієнт  

Худе вугілля  1,18-1,23 

Технічна сажа  1,59 

Алмазні порошки 2,43-3,12 

Тигельний графіт ГТ-1 (табл. 2.5) 3,98 
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Рисунокк 2.17. Область дослідження впливу гранулометричних 

складів на властивості упаковки частинок 
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Отримана на основі рівнянь (2.30-2.32) полідисперсна упаковка перевіря-

лася на відповідність заданому закону розподілу гранулометричного складу.  

2.6.3. Перевірка адекватності моделі. 
Розроблений алгоритм реалізований у середовище Visual Basic (рис. 2.18). 

Відносний медіанний діаметр куль db для сцени 111 приймався рівним 0,025. 

Це відповідало послідовному розміщенню до 40 рядів елементів вздовж стінки і, 

Рисунок 2.18. Візуалізація невпорядкованого шару куль однакового  

діаметру у полі спрямованої масової сили 

а) фрагмент шару - 10 тис. куль 

б) фрагмент ядра шару 

в) каркас ядра шару 666d 

а) 

б) в) 
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тим самим, дозволило мінімізувати вплив прикордонних ефектів в процесі фор-

мування ядра шару [170, 187, 192]. Кількість куль для кожної упаковки становило 

близько 64 тис. Візуалізація упаковок здійснювалася засобами AutoCAD і 

CadTools (рис. 2.18). Результати моделювання упаковок наведені у Додатку А. 

За підсумками численних випробувань розроблена модель випадкової упа-

ковки відповідала критеріям збіжності і стійкості рішень. Згідно візуального ко-

нтролю окремих фрагментів (рис. 2.18) структура шарів відповідала описаному 

алгоритму та прийнятим обмеженням, що дозволяє стверджувати про адекват-

ність рішень. 

З аналізу упаковок підтверджено, що розподіл координаційних чисел для 

всього масиву куль рівного діаметра підпорядковується нормальному закону Га-

уса (рис. 2.19). Кількість контактів приймає значення від 3 до 9, причому нижня 

межа зазначеного діапазону відповідає кулям на поверхні шару. Максимум ймо-

вірності F (N) = 0,46 спостерігається для контактного числа N = 6. В окремих 

упаковках зустрічаються кулі з N = 10-11, але це носить швидше винятковий ха-

рактер в загальній тенденції. 

За результатами дослідження околу куль на відстані від поверхні 0,05d; 

1,1d; 1,25d очікувана кількість «сусідів» склала 6,8; 7,7 і 10,0 відповідно. Отри-

мане в чисельному експерименті координаційне число невпорядкованого шару 

однакових куль N  6 досить далеко від значення 8. Крім того, треба зазначити, 

що розрахункове віддалення «сусідів» істотно різниться з експертною оцінкою 

[183]. Причинами можуть бути як відсутність точних вимірювань даного показ-

ника в опитах [183], так і ряд припущень моделі, які не враховують особливості 

динаміки і статики при заповненні: наявність сил тертя, пружного взаємодії і ко-

чення куль. 

2.6.4. Визначення меж мінімального об’єму шару. 
Для ілюстрації властивостей упаковок нижче представлені типові резуль-

тати імітаційного моделювання шару монодисперсних куль і двох репрезентати-

вних полідисперсних систем з найбільшим розбігом розрахункових геометрич-

них параметрів, що охоплює практично весь масив отриманих даних (табл. 2.7). 
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Таблиця 2.7 

Гранулометричні склади упаковок 

в графічних залежностях (рис. 2.20-2.23, 2.25-2.28) 

Позначення  

маркеру 

Коефіцієнт поліди-

сперсності n 
min max Примітка 

 - 1 1 d = const 

 2 1 2 - 

  1 1 2,5 - 

 

0,00

0,15

0,30

0,45

0,60

3 6 9 12
Кількість сусідніх куль N * 

Рисунок 2.19. Щільність імовірності розподілу 

«сусідів» навколо кулі 

F (N) 

- радіусом 1d (N * = N) 

- радіусом 1,05d 

- радіусом 1,10d 

- радіусом 1,25d 
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На рис. 2.20-2.21 показані залежності порозності шару і координаційного 

числа для елементарного об'єму від лінійного розміру від 2-х до 20-ти калібрів 

медіанного діаметру. При побудові геометричний центр фрагменту шару збіга-

вся з центром всієї сцени, що виключало вплив прикордонних областей. 

Результати (рис. 2.20-2.21) для однакових сфер найбільшою мірою узго-

джуються з експериментальними і розрахунковими даними робіт [177, 184]. На 

основі 20-ти численних експериментів для монодисперсної упаковки можна кон-

статувати, що для невпорядкованого шару з 64 тис. елементів, сформованого в 

полі діючої масової сили в обмеженому об’ємі, порозність  складає 0,406-0,408, 

а координаційне число N = 6,11-6,14. За більш суворих вимог до похибки упако-

вки   0,1%, значення  асимптотично наближається до 0,4, а середні значення 

N залишаються такими самими. 

0,20

0,25
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0,35

0,40

0,45

0 4 8 12 16 20

Рисунок 2.20. Залежність порозності від розміру 

елементарного шару (табл. 2.7) 

Розмір елементарного шару 
в калібрах діаметра куль d 
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Параметри 27-ми досліджених полідисперсних упаковок досить близькі 

один до одного: порозність – 0,387-0,399, а координаційне число – 6,02-6,12. 

Отже, реальні дисперсні системи із співвідношенням розмірів великих і дрібних 

фракцій в межах ≤ 2,5 за своїми властивостями мало відрізняються від монодис-

персних. Тому традиційне уявлення порозності шару такого класифікованого ма-

теріалу рівним 0,4 є виправданим не тільки в інженерних розрахунках, але й у 

математичному моделюванні. Відмінність одержаних результатів від відомих в 

літературі властивостей простих біфракційних систем із співвідношенням діаме-

трів 2:1 [176], де щільність упаковки вище, пов'язана з безперервністю прийнятої 

в моделі функції розподілу частинок за розміром. 

Щільність розподілу імовірності координаційних чисел для полідисперс-

них упаковок дещо інша, ніж у моносфер (рис. 2.22). Максимум F (N) становить 

0,22-0,34 і для окремих експериментів та зміщений ближче до N = 5. Іншими 

словами каркас полідисперсного шару має більш виражену неоднорідність. 
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Рисунок 2.21. Залежність координаційного числа від розміру 

елементарного шару (табл. 2.7) 

Розмір елементарного шару 
в калібрах діаметру куль d 

N 
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Алгоритм моделювання провідності фрагмента шару припускав, що конта-

ктний опір між двома взаємодіючими частинками визначається розміром мен-

шою з них. Рішення потенційної задачі для елементарних об’ємів на основі зале-

жностей опору контакту (2.20, 2.26) в безрозмірному вигляді показало, що неза-

лежно від значення показника ступеню діаметру частинок в функції опору кон-

такту за α = 0,1-0,9 коефіцієнт каркасу упаковки залишається постійним.  

Залежність коефіцієнту каркасу від розміру фрагменту шару виходить на 

насичення аналогічно до порозності і координаційного числа, приймаючи зна-

чення 0,91-0,98 для полідисперсних і 0,94 для монодисперсних упаковок (рис. 

2.23). Отже, невпорядковані шари із співвідношенням розмірів максимальної та 

мінімальної фракції  2,5 за своїми електропровідним властивостям трохи гірші, 

але тим не менш близькі до кубічної упаковки з однакових сфер.  

Однак обробка всього масиву досліджених упаковок не показала наявності 

будь-якої взаємозв'язку між коефіцієнтом каркасу, порозністю, координаційним 
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Рисунок 2.22. Щільність імовірності розподілу 

координаційних чисел шару (табл. 2.7) 

Координаційне число N 

F (N) 
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числом і вихідним гранулометричним складом.  

Щоб виключити можливу похибку імітаційної моделі, пов'язану з асимет-
рією шару, була проведена додаткова перевірка однорідності шарів щодо коефі-
цієнту каркаса шляхом аналізу 10 випадкових упаковок монодисперсних сфер 

для фрагмента розміром12d в трьох просторових напрямках ОХ, ОY і OZ. Діа-

пазон варіації значень коефіцієнту каркасу для всіх упаковок за середнього зна-

чення 0,937 склав 0,917-0,953 ( 1,92%). У межах однієї упаковки зміна коефіці-

єнта каркаса за трьома напрямками не перевищувала 2,1%. Отримані рішення в 
цілому є симетричними. Отже, відсутність кореляції параметрів упаковки по ві-
дношенню до вихідного гранулометричному складу в дослідженому діапазоні 
ймовірно обумовлена властивостями стохастичних систем в певному інтервалі. 
Тому для всіх упаковок рекомендується використання коефіцієнту каркасу на рі-
вні 0,94-0,95, з похибкою до 5%. 

Як випливає з рис. 2.20 порозність фрагменту набуває значення відповід-
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Рисунок 2.23. Залежність коефіцієнта упаковки від розміру 

елементарного шару (табл. 2.7) 

Розмір елементарного шару 
в калібрах діаметра куль d 

K 
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ного ядру шару за розмірів елементарного об’єму 6-8d і більш. Значення коор-

динаційного числа шару змінюються в межах 1% для об’ємів від 10-15d (рис. 

2.21). Для коефіцієнту каркасу – це відповідно 12-15d (рис. 2.23). Отже, крите-

ріям елементарного об’єму шару задовольняє фрагмент розміром 12-15d. Поді-

бний лінійний розмір може вважатися цілком обґрунтованим у виборі кроку дис-
кретизації задач тепломасообміну в шарі. 

2.6.5. Аналіз впливу пристінних зон на геометричні та електропровідні 
властивості шару. 

На рис. 2.24 зображена флуктуація локальних значень просвітності шару 
(двомірного аналогу порозності) і координаційного числа елементів для ядра 
шару і пристінної області. Дані отримані для монодисперсних шарів шляхом ска-

нування 3D-фрагменту плоскою площадкою розміром 12d. Якщо в глибині 

зміна параметрів не перевищує 10%, то на периферії шару у напрямку «від сті-
нки» спостерігається виражена ділянка зменшення просвітності в межах 0,8-0,4 

і збільшення координаційного числа – 5,23-6,14 на відстані 1,5d. В окремих 

джерелах зазначається, що глибина прикордонного шару становить 2-4d. Однак 
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Рисунок 2.24. Флуктуація властивостей монодисперсних шару куль 

 (площадка розміром 1212d): a) просвітність f; б) координаційне число N 
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вочевидь, результат залежить від співвідношення розмірів апарату, геометрії ча-
стинок, а також елементарної площадки. Чисельні експерименти показують, що 

для площадок 12-15d поблизу плоских обмежуючих поверхонь прикордонний 

шар з порушеною структурою знаходиться в межах до 2d. 

Даний висновок підтверджується скануванням прикордонної області не 
плоским, а кубічним фрагментом шару (рис. 2.25-2.27). За умов віддалення еле-

ментарного об’єму розміром 15d найбільші зміни властивостей упаковки спос-

терігаються на відстані 1-2 діаметрів частинок. Причому, якщо говорити про ко-
ефіцієнт каркасу упаковки (рис. 2.27), то неоднорідність за даним параметром 
виражена виключно для куль, які безпосередньо контактують з огороджувальної 
поверхнею. Іншими словами, якщо для деякої пристінної області прийняти одна-
ковими параметри контактного тиску і температури, то ефект зміни провідності, 
пов'язаний із перебудовою структури, буде спостерігатися виключно для пер-
шого шару частинок, які безпосередньо контактують з електродами і футеров-
кою. 
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Рисунок 2.25. Зміна порозності елементарного 

шару поблизу стінки (табл. 2.6) 

Відстань від стінки  
в калібрах діаметру d 
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Рисунок 2.27. Зміна коефіцієнту каркасу 

елементарного шару поблизу стінки (табл. 2.7) 

Відстань від стінки  
у калібрах діаметру d 
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Рисунок 2.26. Зміна координаційного числа 

елементарного шару поблизу стінки (табл. 2.7) 

Відстань від стінки  
у калібрах діаметру d 

N 



133 
 

Враховуючи зазначені особливості, являє інтерес визначення коефіцієнту 

каркасу саме для 1-го прикордонного шару куль в площині контакту з електрод-

ними поверхнями. На основі фізичного уявлення даного параметру як міри про-

відності по відношенню до кубічної упаковки, він буде визначатися як відно-

шення площі плоскої елементарної площадки до кількості фактичних контактів 

на цій площадці d2/N. Як випливає з результатів на рис. 2.28 коефіцієнт каркасу 

для прикордонних куль становить 1,5-1,6. Іншими словами опір ділянки конта-

кту шар-електрод на 50-60% буде вище у порівнянні до аналогічної сусідньої ді-

лянки, але на глибині d. Отже, для «великих» шарів в умовах рівномірно розпо-

діленого навантаження тиску шару вплив контакту повинен бути незначним, осо-

бливо в системах графіт-графітові електроди, де відсутні оксидні плівки на по-

верхнях.  
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Рисунок 2.28. Питома кількість контактів 

елементарного шару поблизу стінки (табл. 2.7) 

Відстань від стінки  
в калібрах діаметру d 

d2/N 



134 
 

На думку окремих фахівців останні тези, сформульовані щодо прикордон-

них областей, є дискусійними, оскільки в роботі реальних шарових електротер-

мічних агрегатів, зокрема, в електрокальцинаторах для отримання термоантра-

циту в катодній і анодній зонах в обмеженому об’ємі відзначається виділення до 

70% потужності [204]. Проте критичний аналіз роботи електрокальцинаторів з 

урахуванням геометрії їх робочого простору та електродів вказує на те, що за-

значена особливість не суперечить сформульованим вище висновкам. Виділення 

значної потужності в електродній зоні, у першу чергу, пов’язано з малою пито-

мою поверхнею останніх відносно загального розміру шару в агрегаті. Саме це і 

визначає удаваний ефект високого контактного опору на ділянці. 

2.6.6. Імітаційне моделювання провідності емульсійної фази кипля-
чого шару. 

Оскільки механізм електропровідності киплячого шару передбачає наяв-

ність певної кількості контактів, які динамічно утворюються і розриваються, то 

являє інтерес, з урахуванням експериментальних даних, визначення саме тієї ча-

стки розімкнених контактів, що безпосередньо призводить до збільшення ПЕО 

шару. З цією метою для ядра шару розміром 15d досліджених полідисперсних 

упаковок, проведено моделювання провідності за умов «вимикання» випадковим 

чином певної кількості контактів.  

Результати такого імітаційного моделювання наведено на рис. 2.29 та у до-

датку Б.  

Так як в чисельних експериментах положення розімкнених контактів було 

стохастичне, то, у підсумку, на основі багаточисельних експериментів вийшла 

деяка область значень коефіцієнту каркасу. 

Отже, з урахуванням відомого впливу газових пузирів для малих чисел псе-

вдозрідження в межах 2-8% і експериментальних даних щодо збільшення ПЕО 

шару під час переходу у киплячий стан в 6-15 разів [98, 125], можна припустити, 

що частка розімкнених контактів в емульсійної фазі становить близько 0,5-0,6. 

Останній висновок має суттєве значення у подальшому розумінні явища 

електричної провідності шару. 
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2.7 Експериментальне дослідження електричного опору неоднорідного ки-

плячого шару частинок електропровідного матеріалу 

 

 

Оскільки киплячий шар – це двофазна система, то важливим є вивчення 

особливостей провідності його емульсійної фази по відношенню до щільного не-

навантажений шару. З метою уточнення умов псевдозрідження частинок елект-

ропровідного матеріалу і взаємозв'язку гідродинамічного режиму шару з його 

провідністю, були проведені комплексні експериментальні та розрахунково-тео-

ретичні дослідження. 

Експериментальна частина включала отримання нових результатів про 

Рисунок 2.29. Збільшення коефіцієнту каркаса шару 

від частки «розімкнених» контактів (табл. 2.7) 

Відстань від стінки  
у калібрах діаметру d 
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особливості провідності шару на основі «холодної» фізичної моделі за порівняно 

невеликої напруженості електричного поля: до 130 В/м. Це дозволило виклю-

чити вплив інших факторів, пов'язаних з нагріванням матеріалу і залежністю те-

плофізичних властивостей псевдозріджуючого агенту від температури. 

2.7.1. Дослідження динаміки ПЕО псевдозрідженого шару. 
На окрему увагу заслуговує розробка методики проведення експерименту. 

Як відомо, методологічний підхід вимірювань визначає схему експерименталь-

ної установки і програму випробувань. Принципово можливо вивчення електри-

чного опору шару як деякого інтегрального параметру, де шар є складовим еле-

ментом електричного кола. Або ж, навпаки, визначення локальних значень опору 

за допомогою занурюваного зонду у вигляді двох невеликих плоских електродів 

на невеликій відстані один від одного. Останній варіант складний в реалізації, 

оскільки важко забезпечити стійке положення зонду, виключити вплив на гідро-

динаміку в точці виміру як самого датчика, так і провідності шару в його околу. 

Техніка вимірювання величини електричного опору також допускає кілька 

способів реалізації: мостовий, потенціометричний і вольт-амперний. Застосу-

вання мостових схем в даному випадку ускладнене, оскільки через динамічні 

зміни вимірюваної величини практично неможливо встановити гальванометр 

«на нуль» без спеціальних згладжують пристроїв. З тієї ж причини складно ана-

лізувати показання вимірювального комплексу на базі вольтметру і амперметру. 

Тому найбільшою мірою придатний потенціометричний метод, в якому осцило-

графом фіксується динаміка падіння напруги на електродах за малих струмів у 

ланцюгу. В той же час недоліком даного способу є неможливість оцінки впливу 

щільності струму. 

З урахуванням поставлених цілей і задач досліджень, а також особливостей 

описаних вимірювальних методів, була прийнята схема визначення інтеграль-

ного електричного опору шару як складового елементу електричного кола на ос-

нові потенціометричного методу.  

Вибір габаритів опитного стенду оснований на співвідношеннях розмірів 

робочого простору і електродів близьких до реальних ЕТПКШ [29, 107-109, 163]: 
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H / D = 1,2-3,8; D / Dел = 2,0-2,7. З точки зору теорії псевдозрідження такий підхід 

масштабування фізичної моделі дуже умовний. Тому в експерименті для аналізу 

результатів особлива увага приділялася саме режиму псевдозрідження. 

Експериментальна установка (рис. 2.30) для визначення електричного 

опору шару при псевдозрідженні представляла скляну циліндричну колонку вну-

трішнім діаметром 120 мм з вставкою у вигляді графітової циліндричної оби-

чайки 119/80 мм (аналогу бічної футеровки печі) і центральним графітовим 

електродом 30/40 мм. Струмопровідні частини були виготовлені з електроду 

марки ЕГ-1. Висота графітової обичайки (шару) становила 200 мм, глибина за-

нурення електроду у шар – 100 мм.  

Електроди приєднувалися до мідних провідників за допомогою гвинтових 

затискачів. Для розподілу газу використовувалася сітка з корозійностійкої сталі 

з розміром осередку 0,5х0,5 мм. Подача повітря здійснювалася турбоповітроду-

вкою ТГ-0,25, а вимір його витрати – за допомогою поплавкового ротаметру РМ-

6,3 ГУЗ. 
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Ділянка вимірювання електричних параметрів включала гальванічне дже-

рело живлення 4,2-4,7 В, баластний опір 1320 Ом, амперметр, цифровий осцило-

граф DSO-1000 і мультиметр DT-838. Опір шару визначалося непрямим шляхом 

на основі показань осцилографу і амперметру за середнім значенням падіння на-

пруги (мВ) в шарі і величиною струму в ланцюгу (мА) за вимірювальний період 

2 с. Контрольна перевірка результатів експерименту здійснювалася шляхом ви-

мірювання напруги джерела живлення і електричного опору нерухомого шару 

мультиметром DT-838.  

В якості робочого матеріалу використовувався тигельний природний гра-

фіт марки ГТ-1 (табл. 2.4). 

Серія проведених опитів передбачала визначення електричного опору ки-
плячого шару в діапазоні чисел псевдозрідження W = 0-2. При обробці та інтер-
претації результатів (рис. 2.31), першій критичній швидкості у міжелектродному 
проміжку (W = 1) відповідав режим, в якому сталеве тіло у вигляді шайби масою 
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Рисунок. 2.31. Зміна опору шару при псевдозрідженні 

- експеримент; 

- математична модель (2.1-2.4) 
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10 г починало вільно занурюватися в шар. 

Параметри досліджених режимів псевдозрідження представлені в табл. 2.8. 
Дані щодо порозності і об'ємної частки частці пузирів отримані на основі розро-
бленої двофазної моделі неоднорідного киплячого шару [137]. 

 
Таблиця 2.8 

Параметри дослідженого пузиркового режиму 
 псевдозрідження з урахуванням геометрії установки 

Параметри шару 
Режим псевдозрідження 
міжелектродної ділянки 

W = 1,25 W = 1,50 W = 1,75 

Порозність шару   0,45 0,46 0,47 

Об'ємна частка пузирів   0,02 0,03 0,05 

Швидкість фільтрації газу w, м/с 0,11 0,13 0,15 

Режим псевдозрідження ділянки 
під електродом – W 

1,07 1,29 1,50 

 
Необхідно відзначити, що в проведених експериментах електричний опір 

щільного нерухомого шару становив 0,4-1,8 Ом і на нижній межі досліджених 
режимів відповідало порядку опору контактів коротко замкненого кола – 0,2 Ом. 
В інтервалі W = 0-0,75 систематична похибка вимірювань могла досягати 25-
50%. Тому експериментальні дані в цій області носять скоріше інформативний 
характер. За W > 1,25 похибка контактного опору перебувала в межах 2,2-6,7%. 
Для уточнення опору нерухомого шару використовувався також мостовий метод 
вимірювання. 

Як випливає з наведених результатів (рис. 2.31), якщо розглядати електри-
чний опір шару як опосередковану характеристику гідродинамічного режиму, то 
виражена перебудова структури шару з щільного в стан киплячого відбувається 
в деякому інтервалі W = 0,75-1,25, що корелюється з опитними результатами В. 
А. Бородулі і О. П. Кожана [98-100]. Водночас в графічній залежності Rш (W) 
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можна виділити три лінійних області: 1) W ≤ 0,75 – нерухомий шар із подачею 
газового агенту, в якому зростання опору обумовлене зменшенням тиску точко-
вих контактів частинок і, ймовірно, розривом деяких з них; 2) W = 1,25-2 – роз-
винений пузирковий режим псевдозрідження, в якому провідність шару є резуль-
татом певної діючої кількості локальних контактів, що утворюють струмопро-
відний каркас; 3) перехідний режим W = 0,75-1,25, що поєднує в собі фізичні 
особливості двох попередніх режимів – зменшення контактного тиску частинок 
і кількості контактів. 

Характерною особливістю розвиненого пузиркового режиму за малих чи-

сел псевдозрідження W = 1,25-1,75 є також незначна зміна порозності шару  = 

0,45-0,47 і невелика об'ємна частка газових пузирів  = 0,02-0,05 (табл. 2.2), що 

пояснює пологу залежність Rш(W) на даній ділянці. 
Обробка експериментальних даних (рис. 2.31) на основі математичної мо-

делі (2.1-2.4) з урахуванням розмірів і розташування електродів дозволила визна-
чити ПЕО для шару графіту марки ГТ-1 в характерних ділянках залежності 
Ωш(W): за W = 0; 0,75; 1,25 (табл. 2.8). В аналізі результатів було враховано, що 
режими псевдозрідження міжелектродного проміжку і ділянки під електродом 
неоднакові. Для заданого режиму ПЕО шару приймався ізотропним в межах од-
нієї ділянки без поділу на газову і щільну фази. 

Як видно, в процесі псевдозрідження ПЕО шару зростає на порядок по ві-
дношенню до нерухомого шару і в розвиненому пузирковому режимі складає 

близько 230 Омсм (табл. 2.9). У той же час по відношенню до нерухомого шару 

за зміни режиму від W = 0,75 до W = 1,25 кратність підвищення ПЕО оцінюється 
на рівні близько 4,5. 

Таблиця 2.9 
ПЕО шару графіту марки ГТ-1 при псевдозрідженні 

Режим псевдоожиження, W 0 0,75 1,25 

ПЕО, Омсм 27 ± 1,35 50 ± 2,50 230 ± 11,5 
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Заслуговує на увагу той факт, що залежність для коефіцієнту каркасу від 
частки розімкнених контактів дуже схожа на динаміку опору шару при псевдоз-
рідженні (рис. 2.32). Спираючись на експериментальні дані про ПЕО шару (табл. 
2.8), можна зробити висновок, що за W = 0,75, коли ПЕО шару зростає приблизно 
в два рази, кількість розімкнутих контактів складає близько 30% (рис. 2.32). По-
дальший розрив контактів протікає одночасно зі збільшенням витрати газу, але 
в той же час супроводжується більш інтенсивним зростанням опору. За W = 1,25 
частка розімкнутих контактів досягає 60-70%. 

2.7.2. Аналіз впливу опору контакту між шаром і електродами. 
При проходженні електричного струму через шар падіння напруги умовно 

можна поділити на характерних ділянках ланцюга: контактній поверхні аноду з 

матеріалом, власне в самому киплячому шарі і на контактній поверхні шар-катод. 

Незважаючи на використані графітові електроди, експеримент п. 2.6.1 не дає од-

нозначного розуміння, який саме опір вимірювався в реальності. Як показують 

Рисунок 2.32. Поєднана характеристика взаємозв'язку кратності збіль-

шення ПЕО шару з числом псевдозрідження в експерименті (табл. 2.8) і 

часткою «розімкнених» контактів імітаційної моделі провідності 
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численні опити [98-100, 119, 124, 127], це може бути як опір шару або ж його 

контакту з електродами, так і щось середнє між ними. Отже, сформульовані, ви-

сновки в п. 2.2.1 потребують уточнення. 

Для аналізу динаміки опору контакту киплячого шару з електродами про-

ведена серія опитів на експериментальній установці аналогічній рис. 2.28. Як 

електроди використовувати тонколистова вуглецева сталь. Внутрішня скляна по-

верхня камери псевдозрідження і ізольований центральний електрод були обла-

днані уздовж периметру сталевими обичайками висотою 100 мм. Діаметр цент-

рального і периферійного електродів в експериментах становив відповідно 45 мм 

і 110 мм за висоті відкритих струмоведучих поверхонь 80 мм. Діаметр отворів 

розподільчої решітки – 2 мм за площі заповнення 10%. Відстань від центрального 

електроду до решітки – 100 мм. Окремі експерименти проводилися для шару з 

початковою висотою 200, 300 і 400 мм. Число псевдозрідження W в опитах змі-

нювалося в діапазоні 0-4. Причому для W > 2 спостерігався виражений поршне-

вий режим. 

Наявність оксидних плівок на поверхні металу дозволило збільшити кон-

тактний опір з анодом і катодом на кілька порядків по відношенню до ядра шару. 

Отже, в експериментах вимірювалося уявний електричний опір шару, який за 

сутністю був опором електродів пропорційним реальної площі контакту з части-

нками матеріалу. 

Результати досліджень для уявного опору шару представлені на рис. 2.33 

[165]. Характер залежності Rш(W) для контактного опору шар-металеві елект-

роди дещо відмінний від отриманих раніше (рис. 2.31). До початку псевдозрі-

дження опір монотонно зростає. В діапазоні W = 1-2, що відповідає пузирковому 

режиму, динаміка сповільнюється і має місце виражена полога ділянка Rш (W). 

Водночас кратність збільшення опору в інтервалі W = 0,75-1,25 становить всього 

20%, що значно менше за аналогічний показник для ядра шару. По відношенню 

до нерухомого шару опір в пузирковому режимі зростає приблизно в 2 рази.
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Під час трансформації шару у поршневий режим за W > 2, відзначається 

подальше стрімке зростання опору, що обумовлене збільшенням часу перебу-

вання (частоти проходження) і розмірів газових поршнів в електродної зоні. 

Виявлені особливості повною мірою відповідають двофазній теорії кипля-

чого шару, згідно з якою у пузирковому режимі агрегати матеріалу опускаються 

вниз поблизу поверхонь, а газові пузири зосереджуються в ядрі шару. Отже, хо-

роший контакт сповзаючих частинок шару з поверхнею електродів забезпечує 

незначне зростання опору в порівнянні з ядром в процесі псевдозрідження. 

З підвищенням вихідної висоти матеріалу від 200 до 400 мм спостеріга-

ється тенденція зниження опору як щільного, так і киплячого шару. У першому 

випадку, це пояснюється великим тиском на електродні поверхні. Для киплячого 

найімовірніше позначається неоднорідність псевдозрідження, яка, як відомо, 

пропорційна співвідношенню висоти і діаметру шару. Причому при переході від 

шару висотою в 300 мм до шару висотою 400 мм даний зв'язок менш виражений. 

Обробка даних в безрозмірному вигляді по відношенню до опору нерухомого 

шару (рис. 2.33б) показала, що якісна картина залежності Rш / R0 (W) приблизно 

однакова для всіх досліджених режимів незалежно від вихідної висоти шару. 

Зазначені особливості дозволяють зробити висновок, що роль опору кон-

тактної поверхні в системі графітові електроди - киплячий шар в загальному па-

дінні напруги при псевдозрідженні незначна. Доказом цього є значно більша кра-

тність збільшення опору. В експериментах у апарату із графітовими електродами 

основний опір зосереджено саме в ядрі шару. 

Другим важливим висновком є той факт, що в умовах роботи високотем-

пературних ЕТПКШ, з урахуванням профілю робочого простору, слід очікувати 

основне падіння напруги і виділення теплоти поблизу центрального електроду 

(через його малу питому поверхню і відповідно високу радіальну щільність 

струму), а також в ядрі киплячого шару . 

Крім виявлених зв'язків, у проведеній серії опитів досить показові осцило-

грами опору (рис. 2.34), які були зафіксовані для шару висотою 400 мм.  
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З початком псевдозрідження (W = 1) амплітуда опору становить близько 

17% і сягає 27% за W = 2. Дана особливість актуальна для розробки автоматизо-

ваних систем управління технологічним процесом ЕТПКС для забезпечення ко-

ректного електричного і гідродинамічного режиму, де в умовах високих темпе-

ратур способи візуального контролю недоступні. 

У той же час, найімовірніше, що для кожного окремого пічного агрегату 

амплітудна характеристика опору буде індивідуальною, оскільки повинна зале-

жати від співвідношення висоти і діаметра шару. Чим вище шар, тим більше по-

верхня контакту з електродом і відповідно будуть менш виражені розриви елек-

тричного кола. Однак зазначена проблема потребує окремих досліджень. 

2.7.3. Аналіз неоднорідності провідності киплячого шару за висотою. 
Як зазначалося, відмінною особливістю, що визначає електропровідні вла-

стивості киплячого шару, є його неоднорідність, пов'язана з утворенням газових 

пузирів. Це підтверджується численними експериментами під час однорідного 

псевдозрідження, а також гомогенізації шару шляхом накладення вібрацій [98, 

104, 125]. 

Структура неоднорідного киплячого шару непостійна за висотою. Поблизу 

розподільчої решітки, малий розмір і висока частота пузирів визначаються діа-

метром і кількістю газових отворів. Тому область підведення зріджуючого аге-

нту – це зона підвищеного опору, обумовлена рівномірним розподілом частинок 

в об’ємі газу. У міру просування газових пузирів відбувається їх зростання і ко-

алесценція, в результаті чого неоднорідність шару підвищується, частота пузирів 

істотно падає, а їх діаметр збільшується. Все це, в підсумку, призводить до зме-

ншення опору шару. Аналогічно результатами зі змінною висотою матеріалу (п. 

2.7.2), дана динаміка підтверджується роботами інших дослідників [98]. 

Геометрія електротермічних печей киплячого шару з зануреним централь-

ним електродом передбачає більш складні процеси псевдозрідження, ніж класи-

чні циліндричні камери. Це обумовлено різними гідродинамічними режимами 

міжелектродного проміжку і ділянки під електродом. Отже, становить практич-

ний інтерес аналіз провідності шару за висотою в апаратах подібного роду. 
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Щоб оцінити зміну провідності киплячого шару уздовж вертикальної осі 

було проведено кілька експериментів на установці рис. 2.30. Перша серія опитів 

передбачала дослідження опору шару для різних варіантів ізоляції центрального 

електроду (рис.2.35): 1-й – відповідав вже отриманим раніше результатами для 

неізольованого електрода; 2-й – ізоляція нижнього торця електроду на 40 мм; 3-

й – ізоляція нижнього торця електрода на 60 мм; 4-й – ізоляція верхньої частини 

електроду за довжини вільного нижнього торця 40 мм. Друга серія – полягала у 

вивченні динаміки опору шару за зміни глибини занурення неізольованого елек-

троду. 

Дані про величину опору позначених зон з ізоляцією центрального елект-

роду представлені на рис. 2.35 [205]. Згідно з отриманими результатами, харак-

терною особливістю киплячого шару є його нестійкість, виражена у розбігу ви-

мірюваних значень електричного опору для певних гідравлічних режимів. Як ви-

дно, за W = 1,25 в схемах з неізольованим електродом №1 і відкритою торцевою 

частиною (h = 40 мм) №4 спостерігається найбільша варіація значень опору. На-

впаки, в разі ізольованого торця (схеми №2-3) результати вимірювань розташо-

вуються на графіку більш щільно один до одного. Подібний ефект можна пояс-

нити впливом кромки торця на гідродинамічні характеристики киплячого шару і 

його контакт з поверхнею електроду. 

Співставлення результатів для ізольованого №3 (h = 60 мм) і відкритого 

№4 (h = 40 мм) торця електроду в умовах однакової контактуючої бічної повер-

хні (за глибини занурення100 мм), підтверджує зміну структури киплячого 

шару за висотою. Причому верхня частина шару характеризується меншим опо-

ром, про що свідчать також експериментальні дані [104], отримані за допомогою 

занурюваного зонду. Водночас згідно з виконаною раніше оцінкою, неоднорід-

ність шару в результаті коалесценції пузирів знижує провідність шару в межах 

3% [155]. Оскільки за W = 1,25 шар під електродом перебував в режимі початку 

псевдозрідження, то основний ефект збільшення електричного опору за висотою, 
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вочевидь, пов'язаний з процесами зародження і зростання пузирів в області пе-

реходу газу з ділянки під електродом в активну зону і зміною кількості контактів 

емульсійної фази. 

Рисунок 2.35. Зміна опору шару за часткової ізоляції електроду 

а) варіанти ізоляції центрального електрода; б) результати вимірювань 

1 - неізольований центральний електрод; 

2 - ізоляція торця центрального електроду – h = 40 мм; 

3 - ізоляція торця центрального електроду –  h = 60 мм; 

4 - неізольований торець центрального електроду –  h = 40 мм. 
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В системі з ізоляцією окремих частин центрального електроду для корект-

ного аналізу та інтерпретації результатів досить складно виділити провідність 

киплячого шару на окремих ділянках, в тому числі із залученням засобів матема-

тичного моделювання. Тому був використаний показник кратності підвищення 

опору киплячого шару по відношенню до його опору за числа псевдоожиження 

W = 0,75, що відповідає початку перебудови шару. Подібний підхід дозволив ви-

конати якісну оцінку зміни опору, виключаючи питання, пов'язані з неоднорід-

ністю провідності за висотою і радіусом, а також відмінною поверхнею відкри-

тих частин електродів. Результати такої оцінки кратності збільшення опору при 

зміні режиму від W = 0,75 до W = 1,25 представлені в таблиці 2.10. 

 

Таблиця 2.10 

Кратність збільшення опору шару Rш (W = 1,25) / Rш (W = 0,75)  

в інтервалі чисел псевдозрідження W = 0,75-1,25 

Схема ізоляції електроду (рис. 2.10а) №1 №2 №3 №4 

Rш (W = 1,25) / Rш (W = 0,75) 4,5 4,1 3,6 5,7 

 

Основний висновок, який випливає з наведених даних, – кратність підви-

щення опору зменшується уздовж напрямку руху газу. Якщо в нижній торцевій 

частині вона становить 5,7, то поблизу вільної поверхні шару – 3,6 за середнього 

показника 4,5. 

Для більш точного аналізу, друга серія опитів з поетапним підйомом неі-

зольованого центрального електроду діаметром 30/40 мм на глибині 100, 80, 60 і 

40 мм була проведена в поєднанні з математичним моделюванням провідності 

(2.1-2.4) на основі, отриманих раніше, даних про величину ПЕО шару в різних 

режимах (табл. 2.9). Результати представлені на рис. 2.36-2.37.  

Як видно, розрахункові та експериментальних значення опору шару добре 

узгоджуються для нерухомого шару за глибини занурення електроду 40-100 мм 

і киплячого шару – за глибини 100 мм. Для киплячого шару з підйомом електроду 

похибка моделі по відношенню до експерименту зростає в окремих точках до 
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60%, причому теоретичні результати приймають менші значення в усьому дос-

лідженому діапазоні. Такий зв'язок також підтверджує зміну ПЕО внаслідок зме-

ншення неоднорідності киплячого шару в експериментах з підйомом електроду. 

 

Повторна обробка отриманого масиву даних з використанням математич-

ної моделі дозволила уточнити значення ПЕО як функції глибини занурення еле-

ктроду h за W = 1,25 (табл. 2.11). Якщо розглядати інтервал h = 100-60 мм, то 

можна говорити про певну тенденцію зворотно пропорційного зв'язку. У той же 

час значення ПЕО шару у разі підйому електроду h = 60-40 мм знов знижується 

з 270 Ом·см до 250 Ом·см. Однак в даному випадку не можна стверджувати про 

певну закономірність, оскільки для киплячого шару точність вимірювання малої 
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глибини занурення 40 мм при динамічному коливанні вільної поверхні дуже умо-

вна. 

 

Таблиця 2.11 

Залежність ПЕО киплячого шару графіту ГТ-1  

від глибини занурення електрода 

Глибина занурення електроду 40 60 80 100 

ПЕО на основі моделювання, Ом·см 250 270 260 230 
 

В теорії псевдозрідження окремі дослідники [133-134] в якості критерію 

неоднорідності шару розглядають співвідношення висоти і діаметру апарату. 

Тому становить інтерес графічне зображення кратності підвищення опору кип-

лячого шару в режимі W = 1,25 по відношенню до нерухомого шару як функції 

Н / (D – Dе). Різниця (D – Dе) є еквівалентним діаметром міжелектродної ділянки 
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Рисунок 2.37. Залежність опору шару від глибини 

занурення електроду (Dел = 40 мм) 

h, мм 

- киплячий шар (W = 1,25) 

- математична модель (2.1-2.4) 



152 
 
апарату з центральним електродом. Для порівняння, на рис. 2.38 наводяться дані 

проведеного експерименту (рис. 2.37) і відомі результати досліджень вчених 

Білоруського інституту тепло-масообміну ім. Ликова (ІТМО) [98]. 

В експериментах ІТМО кратність збільшення опору шару становила 11, за 

висоти шару 70 мм, і знижувалася приблизно в два рази за висоти 150 мм. Однак 

в опиті з підйомом електроду (рис. 2.37) така динаміка не знаходить підтвер-

дження, хоча розміри шару доволі близькі. У проведених експериментах (табл. 

2.11) величина Ωш/Ω0 приймає значення 8,5-10 за Н / (D – Dе) = 1-2,5. Додаткова 

перевірка впливу показника неоднорідності, що враховує фактор розміру части-

нок, густини газу і матеріалу не дала відповіді на різний характер зв'язків. Тому 

вірогідним поясненням є наявність в експериментах (табл. 2.11) розвиненої піде-

Рисунок 2.38. Залежність відносного збільшення опору шару 

від співвідношення його розмірів 

H / (D – Dе) 

- дані на основі табл. 2.9, 2.11 

- експеримент ІТМО [98] 
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лектродної ділянки висотою понад 100 мм, що забезпечує розподіл газу і форму-

вання пузирів в шарі задовго до електроду. У конструкції установки ІТМО такої 

ділянки не було. Крім того, шар в установці ІТМО обмежувався розмірами апа-

рату. 

Отже, можна зробити висновок, що кратність збільшення опору визнача-

ється умовами підведення газу і обмеження шару. За умов розвиненої ділянки 

під електродом в необмеженої камері кратність збільшення ПЕО становить 8,5-

10. 

 

 

2.8 Аналіз впливу щільності струму і температури на ПЕО киплячого шару. 

 

 

Сформульовані вище положення можуть застосовуватися до «холодних» 

систем і вимагають уточнення деяких особливостей електричної провідності, по-

в'язаних з електротермічними режимами киплячого шару. Слід зазначити обме-

женість у наукових публікаціях експериментальних результатів стосовно цього 

питання, що обумовлено трудомісткістю подібного роду досліджень. Найбіль-

шої довіри водночас заслуговують опити з вивчення електротермічного кипля-

чого шару, проведені колективом вчених ІТМО. Представлена в [98] інформація 

дозволяє аналізувати вплив щільності струму і температури на ПЕО шару з ура-

хуванням умов фізичного експерименту. 

Як зазначалося, опір киплячого шару знижується зі збільшенням темпера-

тури і щільності струму, при чому для дисперсного графіту дана динаміка не має 

нічого спільного з температурною залежністю м(T) самого матеріалу. Оскільки 

газові пузирі в умовах 2000-3500 К є непровідними, сам механізм провідності 

емульсійної фази обумовлений включенням в роботу газових проміжків (мікро-

проміжків) в околу фізичних контактів частинок в зв'язку з їх локальним пере-

грівом. 

Експерименти ІТМО вказують на складність функціонального зв'язку 
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ш(Tш, iА), вид якої багато в чому також визначається висотою шару і розміром 

частинок. Відзначається більш пологий характер залежності ш(IА) за великої 

щільності струму: iА > 0,5 А/см2. Поясненням може бути зменшення часу існу-

вання фізичних контактів емульсійної фази в результаті їх перегріву і випарову-

вання матеріалу. 

Найбільш імовірно, що провідність емульсійної фази визначається з од-

ного боку потужністю тепловиділення в одиничному контакті Qк, як міри інтен-

сивності нагріву, а з іншого – температурою шару Tш, як мірою теплової релак-

сації (охолодження) контакту. Водночас кількості джоулевої теплоти в точці зіт-

кнення двох частинок, виходячи з уявлення про структуру шару (пп. 2.3.2) та  

кількість розімкнених контактів (п.2.5), відповідає залежність (2.33): 

 

Qк = 
qу

1   ∙  
K∙dч

L  
3

, (2.33) 

 

де qу = iА
2ш; (1 – ) – поправка, що враховує непровідні властивості газових 

пузирів; (Kdч / L)3 – ефективна кількість точкових контактів в одиничному 

об’ємі рівному 1 см3. 

Простежити зв'язок ш(Qк, Tш) на основі розробленої імітаційної моделі 

структури упаковки і моделі електричної провідності досить складно, так як в 

зонах контакту утворюються іскрові розряди, надвисокі температури призводять 

до появи осередків іонізованої плазми, локального випаровуванням графіту з по-

дальшою конденсацією. Тому для знаходження виду залежності ш(Qк, Tш) слід 

виходити, перш за все, з наявних емпіричних даних. 

Незважаючи на великий масив опитних результатів ІТМО про вплив елек-

тротермічного режиму на ПЕО киплячого шару [98], подальше їх прикладне за-

стосування вимагає логічного узагальнення на основі формалізованого уявлення 

процесу, що пов'язано з великою кількістю неявних зв'язків. Аналіз даних на ос-
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нові теорії -розмірностей з використанням різних варіацій безрозмірних крите-

ріїв, що враховують взаємний вплив електро- і теплофізичних параметрів, не дав 

жодних позитивних результатів. Проте побудувати логічні зв’язки між вхідними 

і вихідними параметрами вдалося на основі і методу статистичної обробки даних 

в поєднанні з визначенням потужності одного контакту за формулою (2.33). Для 

цього було проведено додатковий аналіз наявних опитних результатів. 

Установка ІТМО по дослідженню впливу температури і щільності струму 

на ПЕО шару представляла собою теплоізольовану графітову колонку з внутрі-

шнім діаметром 95 мм і висотою 150 мм. Діаметр центрального електроду стано-

вив 35 мм. Ділянка під електродом була відсутня, оскільки електрод встановлю-

вався впритул до розподільної решітки з корунду. В експериментах використо-

вувався електротехнічний графіт з розміром частинок 0,127 мм. Для мінімізації 

ефекту графітації, матеріал попередньо прожарювався за температури 2000С 

протягом однієї години. Діапазон варіювання температури в опитах складав 0-

2500С. Режими за щільністю струму були двопозиційні: за iA = 0,004 А / см2 та 

iA = 1,0 А/см2. Витрата азоту змінювалася зворотно пропорційно до температури 

шару: в інтервалі 258-25,8 кг /м2год. Кратність збільшення опору киплячого 

шару відносно нерухомого шару K / K0,94 складала близько 8. 

Для уточнення умов експерименту ІТМО була використана осередкова 

двофазна модель киплячого шару, близька за змістом до моделі [137]. Модель 

базувалася на емпіричних залежностях для параметрів процесу псевдозрідження, 

включаючи динаміку розміру, кількості, і частоти пузирів за висотою, а також 

враховувала розміри апарату і центрального електроду, гідродинамічний режим, 

властивості агенту і матеріалу. Осередковий підхід припускав розбиття кипля-

чого шару уздовж вертикальної осі з кроком, відповідним діаметру пузирів для 

заданого горизонту, і визначення на кожному кроці шуканих параметрів шару. В 

емульсійної фазі швидкість газу приймалася рівною швидкості межі гідродина-

мічної стійкості нерухомого шару. 
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Зведені результати експерименту ІТМО, а також розрахункові дані осере-

дкової моделі киплячого шару наведені в таблиці 2.12. Як видно, гідродинамічні 

режими були реалізовані в областях, близьких до межі між пузирковим і порш-

невим режимом псевдозрідження. Проте поршні, як такі, утворюватися не могли 

через обмеженість висоти робочого простору установки. Об'ємна частка пузирів 

становила близько 10-22%. 

 

Таблиця 2.12 

Результати обробки даних експерименту ІТМО  
№ 
п/п Найменування 

параметра 

Щіль-
ність 

струму, 
А / см2 

Значення 

1 Температура шару, К 0,004-
1,0 273 773 1273 1773 2273 2773 

2 Число псевдоожи-
ження в експерименті 

0,004-
1,0 3,0 7,8 10,5 11,3 11,9 12,8 

3 
Число псевдозрі-
дження поршневого 
режиму 

0,004-
1,0 4,1 7,4 9,1 10,6 11,8 13,0 

4 Об'ємна частка 
пузирів 

0,004-
1,0 0,10 0,18 0,20 0,21 0,21 0,22 

5 ПЕО киплячого шару, 
Омсм 

0,004 
1,0 

80 
40 

68 
33 

60 
26 

47 
15 

30 
11 

22 
6 

6 
ПЕО емульсійної 
фази киплячого шару, 
Омсм 

0,004 
1,0 

68 
34 

51 
25 

43 
19 

33 
11 

21 
8 

15 
4 

7 
Потужність джерела 
теплоти в об’ємі кип-
лячого шару, Вт/см3 

0,004 
1,0 

1,310-3 

40,0 
1,110-3 

33,0 
9,610-3 

26,0 
7,510-3 

15,0 
4,810-3 

11,0 
3,510-3 

6,0 

8 
Потужність джерела 
теплоти в об’ємі 
щільної фази, Вт/см3 

0,004 
1,0 

1,410-3 

44,5 
1,310-3 

40,0 
1,210-3 

32,6 
9,510-3 

19,0 
6,110-3 

14,0 
4,510-3 

7,7 

 

З урахуванням виразів (2.25, 2.33) та даних табл. 2.12 була отримана регре-

сійна залежність щодо опору контакту частинок електротехнічного графіту роз-

міром 0,127 мм з коефіцієнтом кореляції R2 = 0,98, як функція тепловиділень в 

контакті і температури шару. За Значень довірчої імовірності 0,95 всі коефіціє-

нти рівняння є статистично значущими: 

 



157 
 

Rк = 7,04∙102  5,86∙103∙Qк  0,209∙Tш  2,10∙Qк∙Tш. (2.34) 

 

Аналіз виразу (2.34) спільно з формулою (2.25) і рис. 2.38 дає хорошій збіг 

результатів не тільки по відношенню до вихідного масиву даних (табл. 2.12), але 

й узгоджується з іншою серією експериментів ІТМО, в яких щільність струму 

варіювалася від 0,004 до 0,8 А/см2 за висоти холодного шару 70 мм і 140 мм (рис. 

2.39-2.40). Похибка розрахункових і експериментальних значень, водночас зна-

ходиться в межах 30%. 

З метою подальшого перерахунку опору фізичного контакту між двома ча-

стинками емульсійної фази з урахуванням частинок іншого діаметра, відмінного 
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Рисунок 2.39. Залежність ПЕО киплячого шару графіту 

від температури (dч = 0,127 мм) 

Температура шару, К 

Ωш, 
Ом·см 

- експеримент ИТМО 

- модель (2.33-2.34) 

- iA = 0,004 А / см2 

- iA = 1,0 А / см2 
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від умов експерименту (табл. 2.12), можна скористатися отриманим раніше ви-

разом для опору контакту нерухомому щільному шарі на основі (2.26): 

 

Rк(dч) = Rк∙
0,127

dч

+1

, (2.35) 

 

де 0,127 мм – розмір частинок в експериментах ІТМО (табл. 2.12);   0,5 – кое-

фіцієнт, що залежить від електроконтактних властивостей частинок дисперсного 

графіту. 

Отже, залежно (2.25), (2.33-2.35) дозволяють, на основі відомих робочих 

параметрів печі (потужності і температурі процесу), оцінювати опір шару диспе-
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Рисунок 2.40. Залежність ПЕО киплячого шару графіту 

від щільності струму (dч = 0,127 мм) 

Щільність струму, А/см2 

Ωш, 
Ом·см 

- експеримент ІТМО 

- модель (2.33-2.34) 

- Н / (D – Dе) = 0,07 м 

- Н / (D – Dе) = 0,14 м 
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рсного графіту при псевдозрідженні. Вони можуть бути використані для моде-

лювання ПЕО в комплексі з отриманими в цьому розділі результатами щодо ко-

нтактного опору ненавантаженого шару, закономірностей динаміки ПЕО при 

псевдозрідженні і двофазної моделі киплячого шару. 

 

 

2.9. Розробка методики визначення ПЕО високотемпературного електроте-

рмічного киплячого шару  

 

 

За результатами виконаних розрахунково-теоретичних досліджень, алго-

ритм визначення величини ПЕО киплячого шару з використанням розробленої 

математичної моделі електричної провідності шару в електротермічній печі умо-

вно можна поділити на три стадії: 1) формування масиву вихідних даних на ос-

нові технічного завдання на проектну розробку ЕТПКС; 2) експериментальне і 

теоретичне визначення (уточнення) гідродинамічних і електроконтактних хара-

ктеристик шару; 3) власне сам розрахунок величини ПЕО киплячого шару. Логі-

чні зв'язки між вхідними і вихідними параметрами моделі, а також черговість 

операцій, що дозволяють визначити ПЕО киплячого шару, представлені у ви-

гляді блок-схеми на рисунку 2.41. 

Вихідними даними для розрахунку є: густина та гранулометричний склад 

матеріалу, потужність печі, профіль робочого простору печі (орієнтація електро-

дних поверхонь), режим (число) псевдозрідження, температура процесу. 

Необхідно відзначити, що задача конструювання ЕТПКШ, пов'язана з ви-

бором електротермічного і гідродинамічного режимів, не має явного рішення. 

Щоб знайти ПЕО шару необхідно знати геометричні та експлуатаційні характе-

ристики печі, і навпаки. Тому, в зв'язку з наявністю нелінійних зв'язків, такі па-

раметри як потужність і профіль печі можуть бути уточнені за підсумками роз-

рахунку опору всього шару. Більш детально це питання розглянуто в розділі 3. 
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На другому етапі, на основі осередкової двофазної моделі [137] з урахуван-

ням вихідних даних розраховується об'ємна частка, розмір і частота пузирів. Та-

кож, для експериментального визначення коефіцієнту каркаса шару, доцільно 

виготовити і дослідити «холодну» фізичну модель камери псевдозрідження, ма-

ксимально близьку за своїми розмірами до розроблюваної ЕТПКШ. Якщо такої 

можливості немає, то для оцінки даного параметру можна орієнтуватися на ре-

зультати експериментів з підйомом електроду (рис. 2.38). В останніх, значення 

коефіцієнта каркасу складають 8,5-10 в діапазоні співвідношень висоти і еквіва-

лентного діаметру печі 1-2,5. 

Дані про потужність печі, об'ємну частку пузирів і коефіцієнт каркасу шару 

є основою для визначення за формулою (2.33) кількості джоулевої теплоти Qк, 

що виділяється в одному фізичному контакті між частинками емульсійної фази. 

Густина  
матеріалу (1) 

Грануломет-
ричний 

склад (1) 

Режим псев-
дозрідження 

(1) 

Об'ємна частка, розмір і частота 
пузирів (2) 

Профіль ро-
бочого про-

стору (1) 

Коефіцієнт 
каркасу шару (2) 

Потужність 
печі (1) 

Температура 
печі (1) 

Питома пот-
ужність кон-

такту 

Опір  
контакту (3) 

Рисунок 2.41. Логічна схема моделювання ПЕО  

електротермічного киплячого шару 

(1,2,3 – стадії моделювання) 

ПЕО  
електротермічного киплячого шару (3) 
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У свою чергу, за значеннями Qк і Tш (2.34) з урахуванням медіанного діаметра 

частинок (2.35) знаходиться опір контакту частинок Rк(dч). 

З урахуванням об'ємної частки пузирів, коефіцієнту каркаса шару, а також 

виразів для відносної провідності за наявності газових пузирів (2.15) і ПЕО шару 

(2.25) підсумкова залежність для розрахунку ПЕО псевдозрідженого шару в ЕТ-

ПКШ приймає вигляд: 

 

ш = 
K∙Rк(dч)∙dч

0,99  1,34∙δ . (2.36) 

 

 

2.10 Аналіз взаємного впливу параметрів високотемпературного електро-

термічного киплячого шару на його ПЕО 

 

 

Якщо розглядати матеріал з відомими фізичними характеристиками, на-

приклад, прожарений електротехнічний графіт, то за інших рівних умов, ПЕО 

високотемпературного електротермічного киплячого шару визначається темпе-

ратурою процесу, діаметром частинок, питомими тепловиділеннями в одиниці 

об'єму та коефіцієнтом каркаса шару. Як показують численні результати розра-

хунку на основі двофазної осередкової моделі киплячого шару, об'ємна частка 

пузирів для малих чисел псевдозрідження впливає на ПЕО в межах значно мен-

ших, ніж похибка розробленої методики. 

Температура процесу є технологічним параметром, вибір якого залежить 

від поставлених задач: непрямий нагрів сторонніх виробів, очищення від хіміч-

них домішок або графітація матеріалу. Вплив даного параметра в інтервалі 2000-

3000С однозначний, і його збільшення завжди призводить до зниження ПЕО 

шару. Тому, з точки зору регулювання електричного опору шару, температуру 

процесу не можна розглядати як керуючий фактор. 
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Діаметр частинок визначається характеристиками обладнання системи по-

дрібнення сировини, і його можна варіювати на етапі конструкторської розробки 

і вибору технологічного режиму ЕТПКС. Нижньої межа розміру частинок буде 

обмежена умовами існування киплячого шару. Для розмірів близьких до 50 мкм 

і менш псевдозрідження не настає, а графіт виноситься з поверхні шару. На-

впаки, великі частки вимагають значно більшої питомої витрати газу із супутнім 

зростанням втрат теплоти з газами, а також сприяють гомогенізації киплячого 

шару. 

Питома потужність ЕТПКС безпосередньо пов'язана з тепловим балансом 

агрегату, структура якого, в свою чергу, визначається геометрією робочого про-

стору, продуктивністю і середнім часом перебування матеріалу в шарі. У поєд-

нанні з іншими вихідними параметрами розрахунку можливі варіанти, за яких 

прийнята питома потужність призведе до короткого замикання електричного 

кола. Тому визначення потужності слід вирішувати в комплексі з визначенням 

продуктивності агрегату для заданого часу термообробки. 

Коефіцієнт каркасу шару, як уже зазначалося, є результатом конструктив-

них особливостей камери псевдозрідження і гідродинаміки всієї системи. Однак 

його можна зменшувати, змінюючи гідродинамічний режим в інтервалі W = 0,75-

1,25, коли матеріал нерухомий або ж перемішується, але з меншою інтенсивні-

стю. Збільшення коефіцієнту каркасу шару в розвиненому пузирковому режимі 

можливо шляхом гомогенізації останнього, наприклад, шляхом накладення віб-

рацій певних частот [98, 125]. 

Слід зазначити, що взаємний вплив діаметру частинок і коефіцієнту кар-

касу на ПЕО шару є неоднозначним. З одного боку, зворотно пропорційно збіль-

шенню (Kdч)3 зменшується кількість фізичних контактів, а значить зростає по-

тужність (падає опір) в одному контакті. З іншого боку, пропорційно (Kdч) збі-

льшується ПЕО шару (2.25). 

З використанням розробленої методики розрахунку взаємозв'язок перера-

хованих параметрів високотемпературного електротермічного киплячого шару 

частинок електротехнічного графіту представлена у вигляді номограми (рис. 
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2.42), побудованої для певних значень температури процесу і об'ємної частки пу-

зирів. Для рис. 2.42 прийнято, що Tш = 2773 К і  = 0,05. 

Номограма складається з двох суміщених частин. Ліва сторона відповідає 

реалізації залежностей (2.33), (2.34), (2.36) в координатах Kdч / L і ш (вертика-

льну вісь не показано) для частинок графіту діаметром 0,127 мм. Права частина, 

побудована на основі співвідношень (2.35), (2.36) і є свого роду поправкою на 

опір одного контакту з урахуванням розміру частинок відмінного від 0,127 мм. 

Отже, ПЕО киплячого шару визначається на горизонтальній осі ш правої час-

тини номограми. 

З рис. 2.42 випливає декілька особливостей, які заслуговують на увагу.  

За питомої потужності печі  2 Вт/см3, що може бути обумовлено великими 

втратами холостого ходу або ж малим часом перебування матеріалу в шарі, слід 

використовувати частки дрібних фракцій. Шар з грубодисперсних частинок буде 

мати низький опір з можливим його переходом в режим запалювання електрич-

ної дуги. 

У дослідженому діапазоні питомої потужності і розміру частинок, за малих 

значень коефіцієнту каркасу K, ПЕО шару приймає порівняно близькі значення 

незалежно від потужності. У даних умовах опір визначають параметри шорст-

кого контакту, оскільки структура шару близька до щільної упаковці. Це узго-

джується з відомими залежностями ПЕО від щільності струму для нерухомих 

шарів [98]. 

Описаний вище вплив структури Kdч на опір шару і опір одного контакту, 

обумовлює максимум кривих постійної потужності в лівій частині номограми. 

Іншими словами, керуючи коефіцієнтом каркасу в перехідній зоні псевдозрі-

дження W = 0,75-1,25, за необхідності можна збільшувати опір шару до певного 

максимуму. Причому цей вплив тим більше, чим менше питома потужність теп-

ловиділення. 

Крім того, як випливає з рис. 2.42, зміна коефіцієнту каркасу, наприклад, 

шляхом накладення вібрацій, за постійного опору, може бути ефективним спо-

собом регулювання потужності печі в бік її зменшення. 
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Рисунок 2.42. Зв'язок параметрів електротермічного киплячого шару 

електротехнічного графіту (Tш = 2773 К,  = 0,05) 
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ВИСНОВКИ  ДО  РОЗДІЛУ  2 

 

 

1. На основі експериментальних і розрахунково-теоретичних досліджень, 

із застосуванням двофазної теорії псевдозрідження, уточнено загальний фізичне 

уявлення явища електричної провідності неоднорідного киплячого шару елект-

ропровідних частинок в атмосфері інертного газу для температур 273-3500К і 

тиску P0,1 МПа. Показано, що явище провідності киплячого шару обумовлене 

електроконтактною взаємодією частинок його емульсійної фази за непровідних 

властивостей газових пузирів. Провідність шару водночас слід розглядати, як ре-

зультат деякої середньої (діючої) кількості фізичних контактів частинок, які від-

чувають незначні динамічні навантаження. 

Динаміка зростання електричного опору шару при псевдозрідженні є ре-

зультатом поступового розриву фізичних контактів частинок зі збільшенням ви-

трати газу і в значно меншій мірі залежить від об'ємної частки газових пузирів і 

контактного тиску у шарі. 

Ефект зниження ПЕО неоднорідних псевдозріджених систем зі збільшен-

ням щільності струму і температури процесу обумовлений мінливістю умов те-

плообміну та механічною взаємодією частинок, що утворюють електропровідні 

ланцюжки. Водночас він безпосередньо пов'язаний з виділенням джоулевої теп-

лоти в точкових контактах і дисипацією енергії в їх околу. Характер впливу щіль-

ності струму і температури процесу визначається ступенем неоднорідності (роз-

міром) шару, діаметром частинок і, відповідно, кількістю розімкнених контактів 

в емульсійній фазі. 

2. Розроблена комплексна напівемпірична математична модель провідно-

сті шару дисперсних частинок електропровідного матеріалу, що включає дифе-

ренціальне рівняння безперервного миттєвого електричного поля в шарі c неод-

норідними властивостями за постійного струму, а також систему кінцевих алге-

браїчних рівнянь відносно потенціалів частинок. Водночас прийнято, що потен-
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ціали частинок зосереджені в їх геометричних центрах, а механічні зв'язки (фі-

зичні контакти) в шарі з відомою морфологічною структурою утворюють свого 

роду полігональний електропровідний каркас. 

Математична модель ґрунтується на емпіричних залежностях опору кон-

такту як функції ПЕО матеріалу, розміру частинок, щільності струму і темпера-

тури. Постановка задачі враховує геометрію робочого простору і орієнтацію еле-

ктродів, температуру і тиск в шарі, гідродинамічний і електротермічний режими 

процесу, електроконтактні властивості дисперсних частинок і гранулометрич-

ний склад матеріалу. 

3. На основі двофазної моделі псевдозрідженого шару частинок вуглецевих 

матеріалів встановлено, що за рівномірного розподілу газових пузирів і їх об'єм-

ної частки  = 2-5% відносна електрична провідність шару становить  = 0,96-

0,92. У разі проходження одиночного пузирю, відповідно максимальної неодно-

рідності киплячого шару, відносна провідність в зазначеному діапазоні дорівнює 

0,98-0,95. 

Зміна розміру і взаємного розташування пузирів відносно один одного 

практично не впливають на електричну провідність шару. 

На основі чисельного рішення потенційної задачі провідності ізотропних 

структур отримана регресійна залежність провідності шару від об'ємної частки 

пузирів  = 0,99  1,34∙δ з достовірністю апроксимації R2 > 0,99, яка може бути 

використана при моделюванні ПЕО пузиркового киплячого шару з рівномірно 

розподіленими пузирями в інтервалі δ = 0-0,3.  

4. Для аналізу електропровідних властивостей дисперсного матеріалу за-

пропоновано поняття коефіцієнту каркасу шару, який показує у скільки разів 

провідність даного шару відрізняється від провідності простої регулярної кубіч-

ної упаковки в напрямку, що збігається з упорядкованим розташуванням її еле-

ментів. На основі імітаційного моделювання упаковки встановлено, що для не-

рухомого щільного шару в умовах діючої спрямованої масової сили, коефіцієнт 

каркасу в ядрі реальних класифікованих полідисперсних систем із співвідношен-

ням розміру частинок не більше 2,5:1 приймає значення в інтервалі 0,91-0,98 і не 
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залежить від взаємного напрямку вектору масової сили і електричного струму. 

З урахуванням уточненого уявлення про явище фізичної провідності шару 

при псевдозрідженні, визначений графічний вигляд взаємозв'язку коефіцієнту 

каркасу емульсійної фази киплячого шару, як функції частки розімкнутих конта-

ктів. Встановлено, що характер зв'язку має схожий вигляд із залежністю ПЕО 

шару при псевдозрідженні. Водночас число розімкнених контактів за числа псе-

вдозрідження W = 0,75 становить близько 30%; за W = 1,25 – відповідно 60-70%. 

5. На основі алгоритму послідовного заповнення одиночними частинками 

сферичної форми, розроблена математична модель випадкової упаковки поліди-

сперсного шару в обмеженому об’ємі, розмір якого на кілька порядків перевищує 

розмір частинок, в полі діючої масової сили. Перевірка адекватності моделі по-

казала її відповідність до відомих експериментальних і розрахункових результа-

тів відносно порозності і координаційного числа частинок однакового розміру, а 

також сталість отриманих рішень. 

Для заданого одиничного кубічного об’єму 111 при заповненні кулями 

в кількості 64 тис. з відносним медіанним діаметром 0,025 і співвідношенні мак-

симального і мінімального розміру частинок ≤ 2,5, координаційне число поліди-

сперсних систем N в ядрі шару складає 6,02-6,14, а порозність  = 0,39-0,41. По-

дібні властивості шару обумовлені, з одного боку, вузьким класифікованим скла-

дом дисперсного матеріалу, а з іншого – безперервністю функції розподілу гра-

нулометричного складу на основі закону Розіна-Раммлера. 

6. З метою обґрунтованого вибору кроку дискретизації математичної пос-

тановки задач тепломасообміну в шарі застосовано поняття мінімального об’єму 

шару, як деякого обмеженого фрагменту з мінімально допустимим лінійним ро-

зміром, що містить кінцеву кількість елементів, за умов, що фізичні та геометри-

чні властивості даного фрагменту ідентичні з властивостями всього масиву час-

тинок. 

На основі комплексного аналізу імітаційних моделей полідисперсних сис-

тем визначено межі існування елементарного об’єму ядра шару. З похибкою в 
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межах 1% порозність фрагменту набуває значень притаманних ядру шару за ро-

змірів елементарного об’єму 6-8d; координаційне число – за 10-15d; коефіці-

єнт каркасу – за 12-15d. Отже, критерію елементарного об’єму шару за всіма 

показниками задовольняє фрагмент розміром 12-15d. 

Для фрагментів 12-15d поблизу плоских обмежуючих поверхонь, прико-

рдонний шар з порушеною структурою, відмінною від властивостей ядра шару, 

знаходиться в межах до 2d. 

7. Розроблено експериментальний стенд для дослідження електропровід-

них властивостей дисперсних систем, що включає комплекс з трьох експериме-

нтальних установок для визначення ПЕО: 1) щільного шару без зовнішнього ме-

ханічного навантаження; 2) щільного шару під тиском; 3) псевдозрідженого 

шару. Застосування даного комплексу дозволяє досліджувати залежність ПЕО 

шару як функції розміру частинок в інтервалі dч  3 мм, тиску шару  0 кПа, 

режиму псевдозрідження – W = 0-4, виду матеріалу і електродів, співвідношення 

внутрішніх розмірів апарату. 

8. За результатами фізичного моделювання процесу псевдозрідження час-

тинок тигельного графіту марки ГТ-1 (dч = 0,28 мм) визначено взаємозв'язок між 

гідродинамічним режимом і питомим електричним опором шару в діапазоні 

співвідношення висоти до еквівалентного діаметру поперечного перерізу шару 

електродної зони 1-2,5 . Показано, що основна перебудова шару, виражена в різ-

кому збільшенні електричного опору в результаті розриву контактів частинок, 

протікає в інтервалі чисел псевдоожиження W = 0,75-1,25. За висоти ділянки під 

електродом, що перевищує діаметр апарату, і вільному розширенні шару, крат-

ність збільшення ПЕО по відношенню до нерухомого шару становить 8,5-10. Зі 

зменшенням глибини занурення центрального електроду спостерігається незна-

чна тенденція до підвищення питомого електричного опору киплячого шару, 

обумовлена більшим ступенем однорідності шарів малої висоти. 

На основі експериментальних досліджень з подальшим теоретичним підт-

вердженням встановлено, що в інтервалі чисел псевдозрідження W = 0-1,0 опір 
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контакту шару з електродами зростає пропорційно витраті газу приблизно в два 

рази. Подібна динаміка пов’язана із формуванням газових пузирів в ядрі і, спов-

заючих униз агломератів матеріалу на периферії. 

Основне виділення джоулевої теплоти в високотемпературних ЕТПКШ 

здійснюється в ядрі шару. Величина ПЕО контактної зони між киплячим шаром 

частинок графіту і графітовими електродами має такий же порядок, що і в ядрі 

шару. В зв'язку з цим, роль електродних поверхонь у виділенні теплоти невелика 

і визначається виключно ступенем їх розвитку відносно розмірів шару, тобто ло-

кальною щільністю струму. 

9. Експериментально отримані значення ПЕО щільного шару для порошку 

електродного (ЕГ-1) і тигельного графіту (ГТ-1) під тиском в діапазоні тиску 

шару 11-50 кПа і без навантаження. За результатами обробки даних побудовані 

регресійні моделі питомого електричного опору нерухомого шару як функції ро-

зміру частинок і тиску, що забезпечують розрахунок електропровідності з поми-

лкою не більше 15%. На основі аналогічного роду залежностей і каркасного уя-

влення структури шару розроблена методика визначення середнього значення 

контактного електричного опору між двома дисперсними частинками в шарі. 

10. На основі уточненого фізичного уявлення про явище електричної про-

відності шару і експериментальних даних про вплив електротермічного режиму 

на ПЕО шару отримана регресійна залежність для визначення ПЕО електротер-

мічного киплячого шару частинок графіту як функції питомої теплової потужно-

сті в одиниці об'єму, температури шару, діаметру частинок, об'ємної частки пу-

зирів і коефіцієнту каркасу шару. Похибка залежності по відношенню до експе-

риментальних даних не перевищує 30%. 

Виконано параметричний аналіз зв'язків між ПЕО киплячого шару, розмі-

ром частинок, структурою шару і питомою потужністю в об’ємі печі. Визначено, 

що для агрегатів з великою питомою потужністю необхідно використовувати 

дрібнодисперсний матеріал і навпаки. Ефективним способом управління елект-

ротермічним режимом є зміна коефіцієнту каркасу шару в перехідному режимі 

псевдозрідження за W = 0,75-1,25 за рахунок витрати псевдозріджуючого агенту, 



170 
 
а також шляхом накладення вібрацій в розвиненому пузирковому режимі псев-

дозрідження за W > 1,25. 

11. За результатами досліджень розроблена інженерна методика визна-

чення ПЕО з використанням відомих вихідних даних: щільності і гранулометри-

чного складу матеріалу, потужності печі, профілю робочого простору печі, ре-

жиму псевдозрідження та температури процесу. 

 

Основні положення розділу опубліковані в [29, 154-155, 163, 165, 198, 205-

206]. 



171 
 

РОЗДІЛ  3 

РОЗВИТОК  НАУКОВИХ  ОСНОВ  КОНСТРУЮВАННЯ  ТА  ВИБОРУ 

РАЦІОНАЛЬНИХ  РЕЖИМІВ  ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ 

ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИХ  ПЕЧЕЙ  КИПЛЯЧОГО  ШАРУ 

 

 

Запропонована у другому розділі математична модель електричної провід-

ності електротермічного киплячого шару вуглецевого матеріалу за температур 

до 3000С дозволяє здійснювати конструкторську розробку ЕТПКШ для заданих 

умов експлуатації: продуктивності, тривалості і температури обробки. Разом з 

тим питання вибору ефективного дизайну і робочих параметрів агрегату, а також 

гранулометричного складу матеріалу, залишаються відкритими, оскільки крите-

рії раціональних інженерних рішень до кінця не визначені. 

За певної ємності печі продуктивність і тепловий режим можуть бути за-

безпечені варіаціями висоти надшарового простору і ділянки під електродом 

(рис. 1.11), розмірів активної зони нагріву і діаметру електроду. Перераховані 

фактори визначають тепловий баланс агрегату і вимоги до джерела електрожив-

лення. 

Наприклад, втрати теплоти з газами пропорційні поперечному перерізу мі-

желектродного проміжку, режиму псевдозрідження і розміру частинок матері-

алу. Втрати від зовнішнього охолодження за інших рівних умов – поверхні, що 

обмежує робочий простір, та поперечному перерізу водоохолоджуваного цент-

рального електроду. Вибір напруги на електродах, в свою чергу, залежить від 

потужності і електричного опору шару. 

Отже, задача конструювання ЕТПКШ не має однозначного вирішення. Ос-

таточне прийняття конструкторських рішень щодо дизайну агрегату повинно 

здійснюватися на основі відомих зв'язків геометрії печі з електротермічним і гі-

дродинамічним режимами, характер яких належить встановити в ході додатко-

вих досліджень. Водночас в якості критеріїв раціональних інженерних рішень, 
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нарівні з технічними умовами експлуатації і питомими енерговитратами, по-

винні прийматися надійність роботи печі, рівномірність обробки та якість гото-

вого продукту. 

В даному розділі наведені результати параметричного дослідження печей 

ЕТКШ з метою визначення зазначених зв'язків. Вивчено розподіл теплової поту-

жності в об’ємі, умови рівномірного ходу печі і вплив параметрів агрегату на 

витратні статті теплового балансу. За результатами досліджень створено пілотну 

ЕТПКШ продуктивністю 10 кг/год, розроблені і досліджені режими печі для рі-

зних умов експлуатації в залежності від температури і продуктивності, а також 

проведені її тестові випробування. 

 

 

3.1 Дослідження процесів теплообміну в електротермічному киплячому 

шарі з коаксіальними електродами. 

 

 

3.1.1. Аналіз впливу режиму псевдозрідження на розподіл джерел теп-
лоти. 

Температурний режим ЕТПКШ визначає якість термообробки сировини. 

Крім самої температури велике значення має її перепад за радіусом шару, що 

залежить від характеру розподілу джерел теплоти в об’ємі шару і режиму його 

перемішування. 

В силу конструктивних особливостей і фізичних процесів в зоні з найбіль-

шою інтенсивністю тепловиділення розташовуються саме центральний електрод 

та прилегла до нього область (рис. 3.1). За нерівномірного ходу печі з вираженою 

неоднорідністю температурного поля буде спостерігатися черга експлуатаційних 

проблем, таких як: вихід некондиційного продукту через збільшення часу пере-

бування матеріалу в зоні низьких температур поблизу футеровки; зменшення ре-

сурсу роботи центрального електроду через локальний перегрів окремих ділянок 
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його поверхні і високу щільність струму; підвищення питомої витрати електрое-

нергії як результат нерівномірної обробки матеріалу. 

Крім цього, за локального перегріву шару існує ймовірність короткого за-

микання електричного ланцюгу в результаті іонізації газу в околу контактів час-

тинок матеріалу [98, 148-151], запалення дуги між електродами і аварійної зупи-

нки печі. Такий режим, наприклад, може виникнути з великою ймовірностю в 

киплячому шарі з малою інтенсивністю перемішування, коли шар знаходиться в 

стані близькому до межі стійкості за W 1. 

На окрему увагу заслуговує робота ділянки під центральним електродом 

(рис. 3.1), в якій неминуче виділення теплової потужності в результаті витоку 

частини електричного струму на графітові футерування і газорозподільну реші-

тку. Дана зона виконує ряд технологічних функцій, серед яких витримка і відве-

дення матеріалу з печі, а також розподіл за перерізом псевозріджуючого агенту. 

Шар водночас характеризується меншою інтенсивністю перемішування по від-

ношенню до режиму активної зони термообробки, що пов'язано як з великим по-

перечним перерізом шахти, так із підведенням ще «холодного» газу. За високих 

температур кількість газу в масовому вираженні щодо матеріалу невелика, і про-

грівається він під час контакту з дисперсною фазою досить швидко. Тому спів-

відношення режимів псевдозрідження в активній зоні і ділянкою під електродом 

Рисунок 3.1. Принципова схема робочого  

простору ЕТПКШ 
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з певною мірою припущення можна приймати зворотно пропорційним квадрату 

співвідношення їх еквівалентних діаметрів цих зон: Wпе / Wа  (Dа – Dе)2 / Dа
2. 

Малоінтенсивний режим перемішування матеріалу в піделектродній діля-

нці за розвиненого псевдозрідження в активній зоні може призвести до шунту-

вання останньої, перевищення меж допустимої щільності струму на поверхні то-

рця центрального електроду і виділенню значної теплової потужності в порів-

няно невеликому об’ємі під електродом. Отже, з точки зору надійної роботи аг-

регату і гарантованого перемішування матеріалу, режим псевдозрідження ЕТ-

ПКШ повинен бути розвиненим як в активній зоні, так і під електродом. 

Реалізація подібного режиму передбачає наявність широкого діапазону іс-

нування пузиркового режиму відносно витрати газу. В іншому випадку в актив-

ній зоні будуть утворюватися газові поршні, що призведуть до розриву ланцюга 

та порушення стабільності електричного режиму. Водночас не можна залишати 

без уваги збільшення втрат теплоти з димовими газами за розвиненого перемі-

шування. 

Крім зазначених недоліків, нижній торець центрального електроду, звер-

нений назустріч висхідному газовому потоку, не має надійного і постійного еле-

ктричного контакту з матеріалом в порівнянні з його бічною поверхнею. Подіб-

ний ефект, виявляє себе в помітно більшою амплітудою коливання опору шару і 

відзначений на «холодної» фізичної моделі в експериментах з відкритим та ізо-

льованим торцем електроду (см. п. 2.7.3). Тому навіть у разі ефективного пере-

мішування матеріалу ділянка шару під електродом може спричиняти нестабільну 

роботу печі. 

3.1.2. Визначення умов ефективної теплової роботи активної зони 
термообробки. 

Фізичний уявлення про якісну картину процесів тепловиділення в активній 

зоні і ділянці під електродом потребує кількісної оцінці. У зв'язку з цим, пред-

ставляє інтерес дослідження розподілу теплової потужності в робочому об’ємі 

ЕТПКШ і його впливу на рівномірність температурного поля печі з урахуванням 

витрат газової фази. 
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На основі викладеного ступінь негативного впливу піделектродної ділянки 

буде визначатися часткою тепловиділень в ній по відношенню до загальної по-

тужності печі. Водночас негативний вплив може бути зведений до мінімуму за 

раціональної конфігурації робочого простору, коли співвідношення внутрішніх 

розмірів гарантує виділення основної потужності печі в активній зоні термооб-

робки. 

Поставлена задача була вирішена шляхом дослідження розподілу джерел 

теплоти в об’ємі ЕТПКШ на основі математичної моделі (2.1-2.8). В якості осно-

вних припущень з урахуванням результатів глави 2 прийняті: розвинений пузи-

рковий режим псевдозрідження, ізотропні властивості провідного середовища, а 

також ідеальний контакт киплячого шару з центральним електродом, футеров-

кою та розподільчою решіткою.  

Питання правомірності припущення про ізотропні властивості пузирів ки-

плячого шару для гідродинамічних і електричних параметрів є дискусійним. Як 

показано у 2-му розділі, ПЕО киплячого шару в значній мірі залежить від щіль-

ності струму і, отже, ця залежність може проявити себе в радіальному напрямку 

руху електричного заряду від поверхні центрального електроду до футеровки. 

Однак врахування подібного зв'язку вимагає чіткого фізичного уявлення і відпо-

відно математичної формалізації структури і локального розподілу пузирів в 

об’ємі шару з урахуванням геометричних факторів, способів підведення газу і 

пульсаційної природи псевдозріджених систем. 

Методологічний підхід моделювання ПЕО киплячого шару (см. п. 2.9) пе-
редбачає його розрахунок як деякого усередненого параметра системи, за анало-
гією з гідродинамічними характеристиками [97, 133-135]. Подібна практика усе-
реднення є поширеною і, наприклад, широко використовується для визначення 
коефіцієнтів тепловіддачі в задачах конвективного теплообміну [133-135]. Отже, 
припущення про ізотропну структуру шару в контексті використання перерахо-
ваних вище методик є цілком логічним і виправданим. 

Методика розрахунку розподілу потужності в об’ємі печі включала кілька 
стадій [205, 207]. На основі рішення задачі розподілу потенціалів (2.1-2.8) для 
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ізотропного середовища знаходилися струми між вузловими точками просторо-
вої моделі активної зони і піделектродної ділянки за умовної величини ПЕО ки-
плячого шару Ωкш. Після цього визначалася кількість джоулевої теплоти, для ко-
жної елементарної ділянки відносно повної потужності печі. 

Діапазон дослідження співвідношення внутрішніх розмірів задавався вихо-
дячи з експертної оцінки габаритів робочого простору для ЕТКПШ продуктив-
ністю до 2000 кг/год. Співвідношення висоти активної зони і діаметру електроду 
становило На / Dе = 0,5-5, а діаметрів Dа / Dе – відповідно 1,4-2,3. 

На рис. 3.2-3.3 представлені окремі результати для потужності тепловиді-

лень піделектродної ділянки Qпе / Q, які охоплюють визначену область дослі-

джень. У дослідженому діапазоні ступінь впливу висоти об’єму під електродом 

Hпе / Dе на його відносну потужність Qпе / Q залежить головним чином від спо-

лучень розмірів активної зони печі і електроду. В окремих поєднаннях Hпе / Dе і 
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Рисунок. 3.2. Вплив безрозмірною висоти піделектродної ділянки на 

його відносну теплову потужність (Dпе / Dе > 1,0) 

a) На / Dе = 0,5; Dа / Dе = 2,3; 

b) На / Dе = 0,5; Dа / Dе = 1,4; 

c) На / Dе = 5,0; Dа / Dе = 2,3; 

d) На / Dе = 5,0; Dа / Dе = 1,4. 
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Dа / Dе можливе збільшення Qпе / Q до 50%. Водночас збільшення відстані від 

торця електроду до газорозподільної решітки (висоти піделектродної ділянки 

Hпе) не вирішує проблему обмеження потужності. За Hпе / Dе > 1 зміна Qпе / Q не 

перевищує 1%.  

Основним чинником, що визначає розподіл тепловиділень між характер-

ними зонами печі, є співвідношення висоти активної зони і діаметру електроду 

Hа / Dе (рис. 3.3). За значень Hа / Dе  2 внесок піделектродної ділянки в загальну 

потужність печі не перевищує 15%. Для печей з розвиненою висотою Hа / Dе  

5 частка джоулевої теплоти під електродом становить 3,3-8,8%. Такий взаємозв'-

язок обумовлений розвиненою бічною поверхнею центрального електроду і фу-

теровки, що призводить до зниження електричного опору активної зони. 

Аналогічним чином проявляється вплив відносного внутрішнього діаметру 

печі Dа / Dе (рис. 3.3), збільшення якого в діапазоні 1,4-2,3 супроводжується зро-

станням радіального опору міжелектродного проміжку, відповідно більшою ве-
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Рисунок 3.3. Вплив безрозмірної висоти активної зони на відносну 

потужність піделектродної ділянки за Dпе / Dе > 1,0. 

Dа / Dе = a - 1,4; b - 1,7; c - 2,0; d - 2,3 
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личиною струму і потужністю під електродом. Однак у порівнянні з висотою ак-

тивної зони цей фактор проявляє себе в меншій мірі. 

Отже, для стабілізації роботи ЕТПКШ на основі обмеження потужності пі-

длектродної ділянки доцільно мати розвинені значення як її висоти так і висоти 

активної зони Hа за умови якомога меншого співвідношення діаметрів активної 

зони та електроду Dа / Dе. Водночас для вибору висоти піделектродної ділянки 

необхідно орієнтуватися на виконання умов співвідношення його висоти до діа-

метру електроду Hпе / Dе > 1. 

3.1.3. Аналіз розподілу джерел теплоти за радіусом печі. 
Основною причиною нерівномірного тепловиділення за радіусом активної 

зони є коаксіальна орієнтація електродів. Потужність джерел теплоти знижу-

ється від електроду до бічної футеровки, що пов'язано зі зменшенням електрич-

ного опору кола. Тому становить інтерес оцінка нерівномірності теплової поту-

жності в даному напрямку [117] з метою визначення умов рівномірної роботи 

ЕТПКШ відносно вертикальної осі. 

Для ізотропного киплячого шару з урахуванням незначного внеску елект-

роконтактного опору на межі киплячий шар - електроди кількість джоулевої те-

плоти в об’ємі активної зони печі можна виразити як: 

 

Q  I2∙R = I2∙
σкш

2∙π∙Hа
∙ ln

Dа

Dе
, Вт, (3.1) 

 

а залежність її локальних значень за радіусом після диференціювання (3.1) прий-

має вигляд: 

 
dQ

dr  = I2∙
dR
dr  = I2∙

σкш

2∙π∙r∙Hа
, Вт/м. (3.2) 

 

У свою чергу питоме тепловиділення в одиниці об'єму визначається вира-

зами (3.3-3.4): 
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- для середньоінтегрального значення в печі: 

 

qv = 
Q

V , Вт/м3; (3.3) 

 

- для локальних значень за радіусом: 

 

qv(r) = dQ

dV , Вт/м3. (3.4) 

 

З урахуванням залежностей (3.1-3.4) відношення локальної питомої тепло-

вої потужності qv(r) до її середньоінтегрального значення qv змінюється зворо-

тно пропорційно квадрату радіусу: 

 

qv(r)
qv

 = 1
8∙r2 ∙

Dа
2  Dе

2

ln Dа
Dе

. (3.5) 

 

Проведений кількісний аналіз розподілу джерел теплоти за радіусом акти-

вної зони (3.5) підтвердив, що стабільність роботи ЕТКПШ буде залежати від 

процесів тепломасообміну, обумовлених перемішуванням матеріалу. 

Побудовані на основі (3.5) криві qv(r) / qv (рис. 3.4) для ЕТПКШ із заданими 

геометричними розмірами показують, що швидкість нагріву матеріалу поблизу 

центрального електроду в залежності від співвідношення діаметрів активної 

зони і електроду в 2-5 разів вище, ніж на периферії і не пов'язана з потужністю 

агрегату. 

Отже, для реалізації технології електротермічного киплячого шару задача 

забезпечення рівномірного температурного поля повинна вирішуватися в обов'-

язковому порядку на етапі конструкторської розробки. У зв'язку із цим, вимага-

ють уточнення умови ефективного перемішування матеріалу, що забезпечують 
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однорідну температуру, з урахуванням можливих варіацій режимних і конс-

труктивних параметрів. 

 

3.1.4. Дослідження неоднорідності температурного поля в ЕТПКШ. 
Методика досліджень неоднорідності температурного поля базувалися на 

одновимірної дифузійної математичної моделі теплообміну в активній зоні на-

гріву ЕТПКШ [134]. Передбачалося, що перенесення теплоти, що визначає вирі-

внювання температурного поля в радіальному напрямку, обумовлене конвекти-

вними потоками матеріалу. Такий підхід допускає нехтувати впливом теплового 

потенціалу газової фази в зв'язку з її незначною масою. 

У рішенні подібних задач набуло поширення математичне уявлення про-

цесу з використанням еквівалентного коефіцієнту ефективної теплопровідності 

λеф, засноване на аналогії масо- і теплопереносу в киплячому шарі [134]. Незва-

жаючи на певне спотворення фізичної суті, формалізований підхід не впливає на 

qv(r) / qv 
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Рисунок 3.4. Відносний розподіл 

джерел теплоти за радіусом ЕТПКШ 
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кінцевий результат моделювання, спрощує рішення і інтерпретацію отриманих 

даних. 

Тепломасообмін за віссю висхідного газового потоку був виключений з 

аналізу, оскільки вертикальна складова дифузії матеріалу має більший порядок 

відносно радіального перенесення і особливо виражена в киплячих шарах з роз-

виненою висотою [134]. 

Питання врахування перенесення теплоти випромінюванням в об’ємі кип-

лячого шару і його внеску в загальну картину теплообміну є більш складним. 

Однозначної думки з даного приводу немає [99, 138], оскільки, з одного боку, 

ефективна довжина променю в ядрі киплячого шару lеф порівняна до розміру ча-

стинок дисперсного матеріалу 0,1-2 мм і, отже, є стримуючим фактором в меха-

нізмі променистого теплообміну. З іншого боку, надвисокі температури до 

3000С зумовлюють високу інтенсивність теплового випромінювання. На фоні 

цього відсутні достовірні експериментальні і розрахункові методики визначення 

ступеню чорності киплячого шару, а також відповідні моделі. Однак водночас 

експериментально доведеним фактом є те, що ступінь чорності шару завжди 

вище, ніж самого матеріалу. Останнє пояснюється складною формою каналів 

між частинками. 

Виконана наближена оцінка співвідношення променевої і конвективної 

складових перенесення на основі виразу (3.6) в інтервалі робочих температур 

2000-3000С за lеф = 2 мм без урахування впливу розвинених газових пузирів 

показала, що в умовах характерних для роботи ЕТПКШ, частка теплового випро-

мінювання на два порядки нижче конвективного переносу (рис. 3.5). У підсумку, 

це дало підстави з певною мірою припущення надалі не враховувати променисту 

складову в розглянутій задачі: 

 
qвипр

qλеф

=
зв Ta

4  Tb
4

λеф∙
Ta   Tb

lеф

. (3.6) 
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Оскільки теплообмін в киплячому шарі за інших рівних умов можна вва-

жати квазістаціонарним, то для опису даного процесу було використано дифере-

нційне рівняння перенесення теплоти у вигляді (3.7): 

 

λеф

ρм∙ 1  εкш ∙см
∙

∂2t
∂r2  + 

1
r ∙

∂t
∂r +

qv(r)  qm
ρм∙ 1  ε ∙см

 = 0; (3.7) 

 

за граничних умов: 

- на поверхні центрального електроду 

 

λеф∙
∂t
∂r r = Dе/2

= 0; (3.8) 

 

- на поверхні футеровки 

qвипр/qλеф
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Рисунок 3.5. Відношення інтенсивності променевого переносу 

теплоти до ефективної теплопровідності в киплячому шарі 

tроб = 3000  
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λеф∙
∂t
∂r r = Dа/2

= const. (3.9) 

 

Прийнято, що розподіл матеріалу і газу рівномірний за переізом: 

 

qm=
G∙cм∙ tроб  tм0  + Vг∙cг∙ tроб  tг0

π∙ Dа
2  Dе

2 ∙На/4
,   Вт/м2. (3.10) 

 

Розрахунок коефіцієнту ефективної теплопровідності виконувався на ос-

нові рекомендацій [134]: 

 

λеф = aеф∙ρм∙ 1  ε ∙см; (3.11) 
 

aеф = 1,4∙ν∙ W  1 0,35∙Ar0,12∙
Hа

Dе

0,05

. (3.12) 

 

Для визначення теплофізичних властивостей газу і матеріалу в умовах ви-

соких температур використовувалися довідкові дані [16, 47, 209]. 

Задача (3.7-3.12) була вирішена методом елементарних теплових балансів 

для розрахункових ділянок робочого простору печі, крок розбиття яких r за ра-

діусом становив близько 5 мм. В якості керуючих факторів (табл. 3.1) в параме-
тричному дослідженні розглянуті робоча температура tроб, продуктивність G, се-

редня тривалість термообробки * (час перебування матеріалу в активній зоні), 

діаметр частинок dч, висота активної зони нагріву На, співвідношення радіусів 
активної зони і електроду Dа/ Dе, число псевдозрідження W, а також втрати теп-
лоти через стінки робочого простору Qвтр в процентному відношенні до потуж-
ності ЕТПКШ. 
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Таблиця 3.1 
Діапазон дослідження впливу умов перемішування матеріалу 

на неоднорідність температурного поля в ЕТПКШ 

Параметр Значення 

Робоча температура tроб, С 2000-3000 

Продуктивність G, кг / год 500-2000 

Середня тривалість термообробки *, хв 5-60  

Діаметр частинок dч, мм 0,1-2 

Висота активної зони На, м 0,4-2,0 

Співвідношення діаметрів зон Dа / Dе 1,2-4,4 

Число псевдозрідження W 1,5-5,5 

Втрати теплоти через ізоляцію Qвтр, % 0-20% 

 
Область дослідження (табл. 3.1) задавалася виходячи з технічних мірку-

вань і експертних оцінок для ЕТПКШ продуктивністю 500-2000 кг / год [29]. 
Критерієм неоднорідності температурного поля за радіусом печі виступала різ-

ниця температур на поверхнях центрального електроду і футеровки t, а також 

її відношення до середньої температури матеріалу в зоні термообробки t / tроб. 

Водночас перепад температур за перерізом повинен бути якомога менше і не пе-

ревищувати 50С (t / tроб < 1,6%), що відповідає класу точності сучасних засобів 

вимірювання надвисоких температур. 
Результати досліджень представлені на рис. 3.6 і в табл. 3.2 [208]. 
У дослідженому діапазоні параметрів роботи, перемішування матеріалу в 

ЕТПКШ можна вважати задовільним, незважаючи на характер розподілу пито-
мої теплової потужності (рис. 3.4). 

З усього масиву даних тільки малій частині поєднань керуючих параметрів  

відповідає неоднорідність температурного поля на рівні  20%, що перевищує 

50С. Це наочно видно на основі результатів розрахунку для заданого базового 

поєднання параметрів: tроб = 2500С; G = 1000 кг / год; *= 20 хв; dч =1 мм; Hа =1 

м; Dа / Dе = 2; W = 3; Qвтр = 5% (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6. Результати параметричного дослідження неоднорідності  

температурного поля в ЕТПКШ відносно базової точки: tроб = 2500С; G = 

1000 кг / год;*= 20 хв; dч = 1 мм; Hа = 1 м; Dа / Dе = 2; W = 3; Qвтр = 5% 
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Таблиця 3.2 

Окремі сполучення керуючих параметрів та перепаду температур  

200-450С за радіусом ЕТПКШ  

Параметр Значення 

Робоча температура tроб, С 2000 2670 2000 3000 

Продуктивність G, кг / год 2000 2000 2000 2000 

Середня тривалість термообробки *, хв 60 42 5 5 

Діаметр частинок dч, мм 0,10 0,10 0,10 0,10 

Висота активної зони На, м 0,40 0,40 0,93 0,40 

Відношення дыаметрів Dа / Dе 4,40 4,40 4,40 3,33 

Число псевдозрідження W 1,5 4,2 1,5 2,8 

Втрати теплоти через ізоляцію в процентах від 

теплової потужності Qвтр,% 
20,0 20,0 20,0 20,0 

Перепад температур за радіусом t,С 448 282 202 212 

 

Варіація кожного з цих параметрів окремо в заданому інтервалі (табл. 3.1) 

не призводить до істотної зміни перепаду температур за радіусом, максимальне 

значення якого не перевищує 18С. Такий порядок величин знаходиться не 

тільки в межах похибки розрахунку, а й точності сучасних вимірювальних при-

ладів. 

Однак можна виділити загальну тенденцію для всього масиву результатів 

дослідження. За інших рівних умов, неоднорідність температурного поля знижу-

ється зі збільшенням температури процесу tроб; зменшенням продуктивності G; 

зменшенням часу термообробки *; збільшенням розміру частинок dч, збільшен-

ням висоти активної зони Hа, зменшенням відношення діаметрів Dа / Dе; збіль-

шенням числа псевдозрідження W; зменшенням втрат теплоти через стінку Qвтр. 

Причому, вплив робочої температури, часу, режиму псевдозрідження і втрат те-

плоти в дослідженому діапазоні проявляється в найменшій мірі. 
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У той же час, згідно з отриманими даними, можливі такі поєднання режи-

мних і конструктивних параметрів, коли перепад температур за радіусом може 

досягати 100-400С (табл. 3.2). Це швидше виняток у загальній тенденції, але, 

тим не менш, такий що заслуговує на увагу. Тому, щоб уникнути можливих про-

блем експлуатації, для проектування ЕТПКШ, доцільно проводити оцінку неод-

норідності температурного поля. 

Виявлені на рис. 3.6 якісні зв'язки не відображають реальної картини взає-

мозв'язку режимних і конструктивних параметрів печі. Узагальнення результатів 

показало, що основними факторами, які впливають на перепад температур t / 

tроб за перерізом ЕТПКШ є: частка втрат теплоти через футеровку печі Qпот; спів-

відношення діаметрів активної зони і центрального електроду Dа / Dе, як опосе-

редкований фактор неоднорідності тепловиділень за радіусом шару; безрозмір-

ний час перебування матеріалу в активній зоні нагріву ЕТПКС Fo* = aеф*/ Dекв
2, 

як фактор інерційності квазістаціонарного процесу тепломасообміну. 

Безрозмірний час перебування матеріалу в активній зоні Fo* є унікальною 

характеристикою киплячого шару, що поєднує в собі декілька параметрів, багато 

з яких задані неявно. Серед них: коефіцієнт дифузії матеріалу, що враховує ре-

жим псевдозрідження і гранулометричний склад; еквівалентний діаметр шару; 

середній час перебування матеріалу в шарі, що визначає продуктивність, об’єм 

печі і спосіб підведення матеріалу. 

У комплексі, перераховані параметри виражають співвідношення інтенси-

вності перемішування матеріалу в радіальному напрямку і швидкості транзит-

ного проходу матеріалу крізь шар. Звідси випливає два граничних випадки: Fo* 

 0 і Fo*  . Перший відповідає режиму «відсутності» перемішування матері-

алу, коли шар перебуває в стані щільного або ж витрата матеріалу дуже велика. 

Другий – ідеального перемішування, наприклад, в результаті перебування печі в 

режимі холостого ходу (G = 0). 

На основі регресійного аналізу результатів чисельного експерименту була 
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отримана залежність (3.13), що дозволяє виконувати оцінку неоднорідності тем-

пературного поля як для діючих, так і нових агрегатів на стадії конструювання. 

Коефіцієнт кореляції отриманого виразу склав 0,98: 

 

∆t
tроб

 = 0,023∙
Dа/Dе

0,72

Fo*0,98
∙ 1  qвтр

1,11 . (3.13) 

 

3.1.5. Аналіз процесів нагріву сировини. 

В аналізі роботи ЕТПКШ слід більш детально зупинитися на питанні три-

валості термообробки матеріалу 0 і часу його нагрівання до температури печі 

[210]. Також представляє інтерес оцінка масивності дисперсних частинок. 

Тривалість термообробки чисельно дорівнює відношенню ємності E до 

продуктивності печі G. Основним критерієм її вибору виступає якість готового 

продукту. З практичного досвіду інженерів American Energy Technologies Com-

pany, для термічного очищення природного лускатого графіту для подальшого 

використання у виробництві анодів літій-іонних акумуляторів час перебування 

матеріалу в активній зоні нагріву повинен становити не менше 20 хвилин, що 

гарантує необхідні споживчі властивості готової продукту. У цьому інтервалі ві-

дбуваються багатостадійні процеси видалення сторонніх домішок та перебудова 

атомарної структури вуглецю. Особливу роль в кінетиці хімічних перетворень 

грає початковий момент часу, пов'язаний з нагріванням матеріалу, оскільки тем-

пература визначає подальшу динаміку зазначених процесів [44, 46, 48-49]. 

Однак слід розуміти, що * 0 – це певний середньоінтегральний показник. 

Насправді однокамерні апарати киплячого шару в умовах інтенсивного перемі-

шування характеризуються стохастичним виходом матеріалу, коли всі частинки 

мають практично однакову ймовірність покидання шару. Водночас масова доля 

частинок, що покинули шар, в часі підпорядковується експоненціальному закону 

(рис. 3.7). Як видно, відносно деякого умовного початкового моменту часу за пе-

ріод   *з апарату киплячого шару виходить до 62% від завантаженої вихідної 
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сировини, значна частина з яких залишається «необробленою». Решта ж 38%, 

навпаки, перетримується. 

Крім того, ймовірність виходу некондиційного продукту необхідно розг-

лядати в контексті технології завантаження / розвантаження (рис. 1.11). Матеріал 

з приймального бункера подається в піч шнековим живильником, після чого аг-

регати частинок рухаються у вільному падінні по вертикальних каналах, дола-

ючи відстань довжиною в 3-5 метрів [210]. У поверхні киплячого шару швидкість 

таких агрегатів може сягати 5-10 м/с. Отже, не виключений транзитний виток 

сирого матеріалу з активної зони нагріву висотою 0,5-1,5 м у розущільнений шар 

піделектродної ділянки з попаданням в «холодну» зону вивантаження. Темпера-

тура нагріву частинок водночас буде значно менше розрахункової температури 

печі. 

В цьому зв’язку, цікавим є аналіз динаміки нагріву вуглецевих частинок в 

високотемпературному електротермічному киплячому шарі з урахуванням осо-

бливостей завантаження / розвантаження матеріалу і розробка технічних пропо-

зицій щодо поліпшення якості термообробки. 

Як показано на рис. 3.5 перенесення теплоти в об’ємі шару відбувається в 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 1 2 3 4

Рисунок 3.7. Динаміка виходу матеріалу з 
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результаті конвективного масообміну твердої фази. Однак для кожної частинки 

окремо, основними механізмами нагріву свіжого матеріалу є випромінювання, 

резистивне нагрівання і конвекція [98-99, 137]. Кількісний показник щільності 

теплового потоку для даних механізмів теплообміну визначається на основі ві-

домих фізичних рівнянь (3.14-3.15): 

 

qвипр=
σ0∙ Tроб

4  Tч()4

(1/Ам + 1/Акш  1) ; (3.14) 

 

qк = к∙ Tроб  Tч() , Nu = 1,6∙10-2∙Pr0,33∙ Re


0,33
; (3.15) 

 

qел = Nкор / Fш. (3.16) 

 

Причому зв'язок корисної потужності Nкор з питомими тепловими пото-

ками qi на поверхню частинки визначається законом збереження енергії: 

 

Nкор = G∙fм∙ qвипр + qк + qел d


0

. (3.17) 

 

Аналіз складових результуючого теплового потоку (3.14-3.16) в печі про-

дуктивністю 1 т / год (загальною потужністю N = 1,8 МВт) показав, що для хо-

лодних частинок dч = 0,1-2 мм частка променистої складової в теплообміні пере-

вищує 99,5% (табл. 3.3).  

В таких умовах оцінку термічної масивності частинок слід проводити з ви-

користанням критерію подібності Старка Sk = прTроб
3 dч / 2м [211]. Для самого 

екстремального варіанта нагріву вихідної дисперсної частинки (Sk → max): тем-

пература печі tроб = 3000С; вихідна сировина – попередньо прожарений за тем-

ператури 1200С нафтовий кокс з м = 10 Вт/мК [212]; розмір фракцій dч = 2 мм, 
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– число Sk знаходиться в межах  0,15. Це дозволяє розглядати вуглецеві части-

нки менших розмірів термічно тонкими тілами. 
 

Таблиця 3.3 

Результуюча щільність теплового потоку q  

на поверхню частинок dч = 2 мм  

Вид теплообміну Значення q, кВт / м2 

Електротермічний нагрів 0,2-5,0 

Конвективна тепловіддача від газу 5-6 

Випромінювання від шару 4500 

 
На підставі сформульованого висновку, методика розрахунку часу нагріву 

сировини в ЕТПКШ базувалася на чисельному рішенні задачі нестаціонарного 
теплообміну для нескінченно теплопровідної частки за граничних умов III-го 
роду: 

 

mч∙см(Tч)∙
∂Tч

∂τ  = q(Tч)∙fч, Вт. (3.18) 

 
Як випливає з розрахункової моделі (3.14-3.18) тривалість нагріву части-

нок графіту dч = 0,1-2 мм за температурі в робочому просторі печі 2500С стано-

вить близько 0,2-2,5 с.  
Комплексний аналіз отриманих результатів і динаміки виходу матеріалу з 

киплячого шару (рис. 3.7) за режиму безперервного завантаження / виванта-

ження показав, що для середньому часу обробки *= 20 хв доля необробленого 

матеріалу не буде перевищувати 0,2-0,5%. Зі збільшенням *вихід необробленого 

матеріалу буде знижуватися. Однак навіть такі показники можуть виявитися не-
прийнятними відповідно до вимог якості кінцевого продукту.  

У зв'язку з цим питання, пов'язані з підвищенням якості готового продукту 
на основі управління завантаження / розвантаження, більш детально розглянуті 
в розділі 4. 
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3.2. Параметричне дослідження взаємозв'язку розмірів активної зони з її 

режимними характеристиками 

 

 

Як уже зазначалося, сталість електротермічного, теплового та гідродина-

мічного режимів роботи ЕТПКШ забезпечуються певними поєднаннями розмі-

рів робочого простору печі. Дослідження області можливих рішень таких зв’яз-

ків в [213] було виконано на основі базових співвідношень між параметрами аг-

регату (3.19-3.24). 

Розрахунок потужності N і номінального струму I проводилося з викорис-

танням виразів (3.19-3.20): 

 

N = 
G∙cм∙tроб

3,6∙ , Вт; (3.19) 

 

I = 
N
U , А. (3.20) 

 

Для електротермічних печей діаметр електроду визначався допустимою 

щільністю струму: 

 
4∙I

π∙Dе
2 ∙10-4 ≤ iдоп, А/см2, (3.21) 

 

звідки 

 

Dе  ≥ 0,01∙
4∙I

π∙iдоп
 = 0,01∙

4∙N
π∙iдоп∙U  , м. (3.22) 

 

У свою чергу, висота На і діаметр Dа активної зони повинні відповідати 
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умовам тривалості обробки матеріалу (3.23) і теплової потужності печі (3.24): 

 

V = 
Е

ρм∙ 1   ∙ 1  δ =
π∙ Dа

2  Dе
2

4 ∙На , м3; (3.23) 

 

N = I2 ∙R = I2 ∙


2∙π∙На
∙ ln

Dа

Dе
, Вт. (3.24) 

 

На рис. 3.8 представлена графічна інтерпретація рішення системи рівнянь 

(3.23-3.24) відносно висоти активної зони термообробки На і величини відстані 

між електродом і футеровкою b = (Dа – Dе) / 2: точка перетину кривих Hа = f (b, 

V = const) і Hа = f (b, N = const). Обмеженням для вибору висоти робочої зони Hа 

є допустиме значення щільності струму на бічній поверхні центрального елект-

роду. Тобто необхідно виконання наступної умови: 

 
I

π∙Dе∙Hа
∙10-4 ≤ iдоп, (3.25) 

 

звідки з урахуванням (3.22): 

 
Hа

Dэ
 ≥ 0,25. (3.26) 

 

Як приклад в табл. 3.4 показані результати розрахунку основних показни-

ків ЕТПКШ продуктивністю G = 1 т / год для наступних умов: tроб = 2700С; * = 

15 хв;  = 0,85; U = 110В; кш= 0,05 Омм (рис. 3.8). 
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Таблиця 3.4 

Результати розрахунку ЕТПКШ за даними рис. 3.8 

параметр значення 

Об’єм активної зони V, м3 0,22 

Номінальна потужність N, МВт 1,85 

Номінальний робочий струм I, кА 16,8 

Діаметр електроду Dе, м 0,29 

Діаметр активної зони Dа, м 0,62 

Розрахункова висота активної зони На, м 0,92 

 

З використанням запропонованої методики (3.19-3.26) була досліджена за-

лежність конструкції активної зони в діапазоні параметрів характерних для реа-

льних ЕТПКШ: U = 20-220 В, кш = 0,01-0,17 Омм, iдоп = 5-25 А / см2, E = 5-500 
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Рисунок 3.8. Визначення висоти активної зони і відстані 

між електродами ЕТПКШ (G = 1 т / год; tроб = 2700С; * 

= 15 хв;  = 0,85; U = 110 В; кш= 0,05 Омм): 

1 - Hа = f (b, V = const) з рівняння (3.23) 

2 - Hа = f (b, N = const) з рівняння (3.24) 
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кг і безрозмірного співвідношення діаметру електроду та об’єму зони Dе / V1/3 = 

0,4-0,9. 

Перераховані параметри опосередковано визначають продуктивність G, 

тривалість обробки *, робочу температуру tроб і потужність печі N. Водночас на 

основі -теореми відносні розміри печі, висота На / Dе і діаметр Dа / Dе активної 

зони, є функціями виду: 

 
На

Dе
= f1 P1, P2 ,  

Dа

Dе
 = f2 P1, P2 . (3.27) 

 

де Р1 = N∙/U2∙V1/3 – безрозмірна потужність печі; Р2 = Dэ/V1/3 – безрозмірний 

діаметр електроду. 

Отримані результати узагальнені у вигляді номограми рис. 3.9 для широ-

кого інтервалу значень безрозмірної потужності печей Р1 = 5-35. Зі збільшенням 

останньої відносний діаметр активної зони Dа / Dе зменшується, а висота На / Dе, 

навпаки, збільшується. Збільшення діаметру електроду, за інших рівних умов, 

призводить до зниження відносних розмірів печі. 

Перетворення номограми (рис. 3.9) дозволило визначити зв'язок гідроди-

намічного співвідношення розмірів активної зони з електричними параметрами 

ЕТПКШ (рис. 3.10) щодо еквівалентного діаметру її поперечного перерізу. Вод-

ночас співвідношення висоти і еквівалентного діаметру киплячого шару На / Dекв 

добре описується регресійної моделлю (3.28) з коефіцієнтом кореляції і R2 > 0,99: 

 

Hа

Dекв
 = 0,088∙

N∙
U2∙V1/3  ∙

Dе

V1/3

- 0,65 1,14

. (3.28) 
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Рисунок 3.9. Номограма для визначення розмірів 

активної зони ЕТПКШ 
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Рисунок 3.10. Залежність співвідношення висоти і еквівалентного 

діаметру активної зони від параметрів ЕТПКШ 



197 
 

Вираз (3.28) дозволяє безпосередньо оцінювати взаємозв'язок гідродинамі-

чних, теплових і електричних параметрів ЕТПКШ. У комплексі з результатами 

на рис. 3.3 він може бути використаний для визначення еквівалентного діаметру 

активної зони нагріву з урахуванням умов щодо обмеження теплової потужності 

піделектродної ділянки. 

У конструкторській розробці ЕТПКШ можливий також інший підхід на ос-

нові зворотного рішення задачі, коли необхідно для певного гідродинамічного 

співвідношення На / Dекв визначити потрібну напругу електричного джерела жи-

воення. Тому шляхом спільного рішення рівнянь (3.22) і (3.28) було отримано 

наступний вираз: 

 

U = 1,6∙N0,4∙0,6∙V-0,07∙iдоп
0,2 ∙

На

Dекв

-0,5

. (3.29) 

 

Отже, у виборі напруги основними параметрами є потужність, ПЕО шару і 

співвідношення розмірів активної зони. Допустима щільність струму електрода 

і об'єм робочого простору впливають незначно. 

 

 

 

3.3. Вдосконалення теплового балансу ЕТПКШ на основі раціональної 

конструкції профілю робочого простору 

 

 

Відповідно до проведених досліджень в тепловому балансі умовної ЕТ-

ПКШ: G = 1 т / год і tроб = 2700C втрати теплоти становлять близько 10-20% 

потужності (табл. 3.5). Основні статті витрат – це фізична теплота виносу пилу, 

відведення теплоти теплопровідністю через центральний електрод, втрати через 

теплову ізоляцію і з відхідними газами (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 

Тепловий баланс ЕТПКШ (G = 1 т / год, tроб = 2700C, Hа / Dа  1) 

Прибуткова частина Видаткова частина 

параметр кВт % параметр кВт % 

Фізична теплота  

сировини 
12,0 0,66 

Фізична теплота  

готового продукту 
1600 87,43 

Фізична теплота азоту 0,04 0,002 
Фізична теплота  

відхідних газів 
30 1,64 

Електроенергія 1818 99,34 Фізична теплота пилу 80 4,37 

- - - 
Зовнішнє охоло-

дження футеровки 
70 3,83 

- - - 
Охолодження  

електроду 
50 2,73 

РАЗОМ 1 830 100 РАЗОМ 1 830 100 

 

Актуальність мінімізації теплових втрат обумовлена не тільки енергетич-

ним, але й технологічними міркуваннями. Технічно необґрунтовані видаткові 

статі теплового балансу передбачає збільшення електричної потужності для їх 

компенсації. У свою чергу, велика потужність вимагає більші струм і напругу. 

Водночас, згідно з висновками 2-го розділу, побічним результатом буде зни-

ження опору шару пропорційно квадрату щільності струму. 

Аналіз характеру параметричних зв'язків для ПЕО киплячого шару пока-

зує, що в результаті теплових втрат шар може не вийти на задану робочу темпе-

ратуру. Прагнення збільшити останню за рахунок більшої потужності призведе 

шар в режим утворення електричної дуги між електродами. Подібні ефекти бу-

дуть особливо виражені в лабораторних ЕТПКШ, на установках малої продукти-

вності, де питомі втрати досить великі і досягають 50% від загальної потужності 

[214-215]. 

Згідно з отриманими результатами (див. п. 3.2) область можливих варіантів 
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виконання ЕТПКШ обмежена характеристикою джерела електроенергії і графі-

тових електродів. Аналіз теплового балансу (табл. 3.5) з урахуванням залежнос-

тей (3.28-3.29) показує, що вплив розмірів і режиму експлуатації печі на струк-

туру втрат теплоти носить складний і неоднозначний характер. У зв'язку з цим 

на основі отриманих рішень були визначені критерії, що забезпечують енергети-

чну ефективність подібних агрегатів. 

Аналіз втрат теплоти через футеровку та електрод. 
За результатами експертної оцінки питома теплове навантаження внутріш-

нього об’єму ЕТПКС становить 4-12 МВт / м3. За таких умов на величину втрат 

впливає поверхня, що обмежує робочі простір. В теорії теплопровідності [211] 

критерієм питомої поверхні є коефіцієнт форми k, який дорівнює для тіл класи-

чної форми (пластини, циліндра і кулі) відповідно 1,2 і 3: 

 
f


=
k
r* , м-1. (3.30) 

 

Як випливає з виразу (3.28), найменшій висоти активної зони термообро-

бки відповідає найбільший діаметр електроду стандартного номенклатурного 

ряду і навпаки. Отже, втрати теплоти через електрод та футеровку у вирішенні 

задачі їх мінімізації повинні розглядатися в комплексі. Коефіцієнт форми в (3.30) 

не відображає цих зв'язків.  

З наведених міркувань критерій найменших витрат теплоти від зовніш-

нього охолодження по відношенню до певних розмірів активної зони був запи-

саний в безрозмірному вигляді: 

 

P = 
Fст + Fел∙ ел

е.ст

V2/3  → min. (3.31) 
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Вираз (3.31) по суті є аналогом коефіцієнта форми тіла в (3.30), де чисель-

ник можна інтерпретувати як приведену внутрішню поверхню футеровки актив-

ної зони і надшарового простору. Границі даної системи не враховують повер-

хню решітки і футеровки піделектродної зони печі, оскільки конструкторська ро-

зробка цієї частини – окрема задача, пов'язана, перш за все, з обмеженням струму 

витоку (см. пп. 3.1.1). 

Для вирішення (3.31), крім відомих геометричних залежностей розмірів ак-

тивної зони ЕТПКШ (см. п. 3.2), необхідно визначення розмірів надшарової ді-

лянки. Це було реалізовано за умов мінімального виносу матеріалу. 

В апаратах киплячого шару розрізняють кінетичний і механічний механі-

зми унесення матеріалу. Неконтрольований кінетичне унесення обумовлене ви-

носом з шару дрібнодисперсних частинок, швидкість витання яких менше шви-

дкості потоку в надшаровому просторі. Ефективний спосіб його зниження – це 

забезпечення однорідності фракційного складу на стадії підготовки сировини. 

Динамічне унесення є результатом викиду «пакетів» матеріалу з воронок газових 

пузирів на поверхні шару. Так-звана критична висота сепараційної зони, що об-

межує динамічне винесення, залежить від властивостей матеріалу, розмірів апа-

рату, числа псевдозрідження і початкового розподілу газу в зоні решітки. 

Основними методами зі зниження динамічного виносу є забезпечення ви-

соти надшарового простору більшої або такої, що дорівнює критичній висоті се-

параційної зони. Крім того, можлива установка додаткових перегородок на 

шляху руху частинок з потоком газу. В умовах високих температур і коаксіальної 

орієнтації електродів практична реалізація останнього варіанту є малоймовір-

ною, що пов'язано з необхідністю електричної ізоляції центрального електроду 

від футеровки в верхній частині печі. Тому в рішенні задачі (3.31) за основу був 

прийнятий спосіб обмеження унесення дрібних фракцій на основі критичної ви-

соти сепараційної зони. 
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Серед відомих залежностей за розрахунком критичної висоти в зарубіжній 

технічній літературі найбільшу популярність одержав вираз Хоріо [97], який вра-

ховує особливості гідродинаміки киплячого шару на основі діаметру пузирів: 

 

Ннп = 4,47∙dп
2. (3.32) 

 

У свою чергу, розміри пузирів можуть бути визначені за допомогою емпі-

ричної моделі Морі і Вена [133]. 

Визначення області можливих значень ел / е.ст в (3.31) було виконано шля-

хом експертної оцінки конструктивних характеристик ЕТПКШ. Футеровка про-

мислових ЕТПКШ продуктивністю 0,5-2 т / год (рис. 3.11) складається з внутрі-

шнього вогнетривкого шару графіту – 0,2-0,3 м, теплової ізоляції у вигляді тех-

нічного вуглецю – 0,3-0,5 м та сталевого водоохолоджуваного корпусу [163]. У 

залежності від теплофізичних властивостей ізоляції і розміру шару, питомі теп-

лові втрати для такої конструкції складають 5-15 кВт / м (табл. 3.6). 

 

 

 

Рисунок 3.11. Футеровка ЕТПКШ 

1 - графітові блоки; 

2 - вогнетривка теплоізоляція; 

3 - сталевий корпус;  

4 - система охолодження 

1 2 3 4 

Робочий 
простір 
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Таблиця 3.6 

Щільність теплового потоку через футеровку (кВт / м) і  

центральний електрод (кВт / м2) ЕТПКШ 

Температура в 

робочій зоні, С 

Термічний опір  

Футеровка, мС / Вт Електрод, м2С / Вт 

0,2 0,3 0,4 0,01 0,02 0,03 

2000 10,0 6,7 5,0 200 400 600 

2500 12,5 8,3 6,3 250 500 750 

3000 15,0 10,0 7,5 300 600 900 

 

Для центрального графітового електроду з урахуванням робочих темпера-

тур 2000-3000С щільність теплового потоку уздовж осі у напрямку до водоохо-

лоджуваного електродотримача і струмопідводу сягає 200-900 кВт / м2 (табл. 

3.6). 

З огляду на зазначене, в цілому для умовної печі продуктивністю 1 т / год 

за Hа / Dа  1, втрати теплоти від зовнішнього охолодження корпусу і через еле-

ктрод є величинами одного порядку і в сумі складають 6-7% – близько 120 кВт 

на тонну готового продукту. 

Оцінка співвідношення ел / е.ст у (3.31) показала, що в залежності від кон-

струкції футеровки і температурного режиму воно змінюється в інтервалі 25-75. 

Більш точним в даному випадку було б використовувати зворотне співвідно-

шення термічних опорів, що враховують товщину футерування і довжину елек-

троду. Як показали дослідження (3.31) в зазначеному діапазоні е.ст / ел, перехід 

до термічних опорів якісно не впливає на результат мінімізації теплових втрат. 

Тому в подальшому результати наведені для окремого випадку е.ст / ел= 50. 

Результати мінімізації функції теплових втрат від зовнішнього охоло-

дження (3.31) в залежності від безрозмірних значень потужності печі 

N∙/U2∙V1/3 і діаметру електроду  Dе/V1/3 представлені на рис. 3.12. З його ана-
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лізу випливає, що в дослідженій області основний вплив на теплові втрати в ро-

бочому просторі ЕТПКШ визначає саме електрод. Необхідно, щоб його діаметр 

був якомога меншим. Невиправданий «запас міцності» за допустимою щільності 

струму може призвести до збільшення втрат від зовнішнього охолодження в 2-3 

рази.  

Додатковим ресурсом управління є можливість підвищення напруги дже-

рела відповідно до залежності (3.28). Однак слід мати на увазі, що зі зменшенням 

діаметру електроду пропорційно відношенню Dа / Dе зростає неоднорідність те-

пловиділень і температурного поля за радіусом активної зони. Тому остаточний 

вибір електроду повинен проводиться в контексті забезпечення рівномірності 

ходу печі у відповідності до пп. 3.1.3. 

Вплив фракційного складу матеріалу на втрати в робочому просторі (рис. 
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Рисунок 3.12. Залежність питомої поверхні робочого простору 

від конструктивних і режимних параметрів ЕТПКШ 

1) dч = 0,1 мм; N∙/ U2∙V1/3  = 5 

2) dч = 0,1 мм; N∙/ U2∙V1/3  = 35 

3) dч = 2 мм; N∙/ U2∙V1/3  = 5 

4) dч = 0,1 мм; N∙/ U2∙V1/3  = 35 
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3.12) проявляється у збільшенні висоти сепараційної зони для більш великих ча-

стинок. Як видно, в дослідженому діапазоні dч = 0,1-2 мм цей зв'язок виражений 

слабо. Аналогічний висновок стосується безрозмірною потужності (комплекс 

N / U2V1/3), зі збільшенням якої питомі втрати через огородження знижуються 

незначно. 

Аналіз втрат теплоти з відхідними газами. 
Питання мінімізації втрат з фізичною теплотою відхідних газів (табл. 3.5) 

слід також розглянути окремо (рис. 3.13). Дана стаття теплового балансу пов'я-

зана з розміром фракцій, площею поперечного перерізу печі і режимом псевдоз-

рідження. Роль азоту, як агенту псевдозрідження в даному процесі – це забезпе-

чення перемішування матеріалу з метою вирівнювання його температури і ева-

куація «випару». Водночас великі фракції вимагають значно більших питомих 

витрат інертного газу на псевдозрідження, а значить характеризуються чима-

лими тепловими втратами. 
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Рисунок 3.13. Питомі втрати теплоти з азотом в залежно-

сті від робочої температури і розміру оброблюваних  
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Згідно з дослідженням високотемпературних систем з частинками графіту 

для малих чисел псевдоожиження (W 1), проведеного на основі осередкової мо-

делі [137], перехід від фракцій 2 мм до 0,5 мм на порядок знижує питомі теплові 

втрати: з 430 кВт / м2 до 24 кВт / м2 (рис. 3.13). Водночас, що цікаво, якісна і 

кількісна картина втрат практично не залежить від рівня робочих температур: в 

інтервалі 2000-3000С різниця між ними не перевищує 6-16%.  

Додатковою перевагою дрібних фракцій з точки зору надійності електро-

термічного режиму ЕТПКС є розширення діапазону чисел псевдозрідження, в 

якому може існувати пузирковий режиму [97, 133, 137]. Для кількісної оцінки 

числа псевдоожиження (рис. 3.14), за якого утворюються поршні з пакетів мате-

ріалу була використана залежність Стюарта і Девідсона: 
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Отже, використання дрібнодисперсної сировини має велике практичне зна-

чення в плані економії енерговитрат і стабільності роботи агрегату. Нижня межа 

дисперсного складу вуглецевмісних частинок, водночас, буде обмежена областю 

існування псевдозріджених систем групи В за класифікацією Гелдарта [97, 133, 

137]. За цих умов характерним для киплячих шарів є утворенням пузирів, незна-

чне розширення під час проходження межі стійкості та ефективне перемішу-

вання.  

 

 

3.4. Розробка методики визначення внутрішніх розмірів і вибору раціона-

льних режимів високотемпературних ЕТПКШ. 

 

 

На основі результатів проведених досліджень розроблено алгоритм конс-

трукторського розрахунку високотемпературної ЕТПКШ (рис. 3.15). Методика 

включає визначення ПЕО шару, теплового балансу печі і розмірів робочого про-

стору: діаметру центрального електроду, діаметру печі, висоти активної зони 

термообробки, ділянки під електродом і надшарового простору. 

Вихідними даними для розрахунку є продуктивність печі, температура 

процесу і тривалість термообробки.  

Гранулометричний склад сировини обирається з огляду на існування пузи-

ркового режиму псевдозрідження (см. п. 3.3). За наявністю відповідних техніч-

них умов доцільно приймати найменший розмір фракцій, що обумовлено низкою 

міркувань. Серед них: мінімізація теплових втрат з газами, а також спрощення 

технологій їх охолодження і подальшого очищення від пилу і «випару» (п. 3.3); 

розширення меж існування пузиркового режиму псевдоожиження для підви-

щення надійності роботи (рис. 3.14). Також доцільним є прийняття технічних рі-

шень щодо збільшення ПЕО електротермічного киплячого шару (рис. 2.40): для 

стабілізації електротермічного режиму та зниження ймовірності запалювання 

електричної дуги між електродами; збільшення питомої потужності та верхньої 
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межі робочих температур. 

На наступному етапі визначається ПЕО киплячого шару в печі. Дана стадія 

може бути реалізована на основі додаткових досліджень або ж за допомогою ма-

тематичної моделі, запропонованої в п. 2.9. Розрахунковий гідродинамічний ре-

жим відповідає розвиненому пузирковому для числа псевдоожиження W > 1,25. 

Наступний крок передбачає експертну оцінку витратних статей теплового 

Вихідні дані: продуктивність, температура про-
цесу, тривалість термообробки 

Рисунок 3.15. Алгоритм розрахунку внутрішніх  

розмірів ЕТПКШ 
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Визначення висоти надшарової і  
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зом і уточнення режиму псевдоожиження 

Уточнення теплового балансу печі 
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балансу печі і визначення електричної потужності (Додаток В). Розрахунок теп-

лового балансу виконується на основі відомих інженерних залежностей. Після 

уточнення дизайну ЕТПКШ даний пункт вимагає уточнення. 

Згідно з дослідженнями теплового балансу (п. 3.3), найменшим питомим 

втратам теплоти відповідає мінімальний діаметр центрального електроду. Вибір 

його типорозміру проводиться в комплексі з характеристикою передбачуваного 

джерела електроживлення і допустимої щільності струму (3.22, 3.26). Водночас, 

з урахуванням досвіду експлуатації промислових електротермічних печей щіль-

ного та киплячого шару, необхідно орієнтуватися на діапазон робочої напруги 

зварювального струму в печі 50-110В. 

Пов'язаним із діаметром електроду критерієм є обмеження потужності те-

пловиділень в піделектродному просторі, обумовлене стабілізацією електротер-

мічного режиму. За Hа / Dе  2 вклад цієї ділянки в загальну потужність печі не 

перевищує 15%, а висота ділянки під електродом повинна задовольняти умові 

Hпе / Dе > 1.  

З огляду на це, на основі безрозмірних критеріїв Р1 = N∙/U2∙V1/3 і 

Р2 = Dе/V1/3 по номограмі на рис. 3.9 знаходяться висота На і діаметр Dа активної 

зони термообробки. У свою чергу, висота надшарового простору Ннп визнача-

ється величиною виносу матеріалу. За результатами розрахунку уточнюються 

число псевдозрідження і витрата азоту, що забезпечують розвинений режим пе-

ремішування матеріалу під електродом. 

Передостання стадія передбачає оцінку перепаду температур за радіусом 

ЕТПКШ на основі виразу (3.13). Якщо t перевищує 50С, що відповідає класу 

точності вимірювальних засобів для визначених температурних режимів, то до-

цільно збільшити число псевдозрідження. 

Завершальним етапом є уточнення теплового балансу на основі прийнятих 

конструктивних рішень і ПЕО киплячого шару. 
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3.5. Апробація електротермічного нагрівання дисперсного графіту в елек-

тротермічному киплячому шарі на дослідній високотемпературної печі 

 

 

3.5.1. Розробка дослідної конструкції ЕТПКС продуктивністю до 10 кг / год 

для умов ТОВ «Центр матеріалознавства». 

В рамках міжнародного партнерського проекту P482 «Recycling of spent 

batteries from electric drive vehicles» (2012-2014 рр) кафедра промислової теплое-

нергетики НМетАУ спільно з ТОВ «Центр матеріалознавства» (м. Київ, Україна) 

і ДП «Конструкторське бюро «Південне» (м. Дніпро, Україна) за підтримки Де-

партаменту Енергетики США та Брукхевінської Національної Лабораторії (м. 

Нью-Йорк, США), міжурядової дипломатичної організації «Український Нау-

ково-Технологічний Центр» та участі Американської Енергетичної Технологіч-

ної Компанії (м. Чикаго, США) розробили конструкцію лабораторної ЕТПКС 

продуктивністю 10 кг / год (рис. 3.16) [215-217]. 

Основні цілі і задачі розробки полягали в перевірці теоретичних і експери-

Рисунок 3.16. Зовнішній вигляд пілотної ЕТПКШ 

продуктивністю 10 кг / год 
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ментальних результатів досліджень взаємозв'язку геометричних і режимних па-

раметрів, апробація технології електротермічного нагрівання вуглецевих матері-

алів, а також методичних рекомендацій щодо визначення ПЕО шару і розрахунку 

ЕТПКШ. 

Згідно до вимог АЕТС розробка печі виконана для обробки графіту з роз-

міром фракцій 100 мкм. Розрахункова продуктивність печі складала 0-10 кг / год; 

температура обробки – 2000-2500С. 

Відповідно до п. 3.4. були визначені наступні конструктивні розміри печі: 

внутрішній діаметр робочого простору – 105 мм; діаметр електроду – 60 мм; ви-

сота активної зони – 350 мм; висота ділянки під електродом – 200 мм; висота 

надшарової зони –  500 мм; діаметр активної зони нагріву – 105 мм; зовнішній 

діаметр графітової футеровки – 305 мм; зовнішній діаметр теплової ізоляції – 705 

мм. Технологічна схема експериментального стенду на базі печі представлена на 

рис. 3.17. 

Рисунок 3.17. Технологічна схема пілотної ЕТПКШ 

продуктивністю 10 кг / год (ТОВ «Центр матеріалознавства»):  
1 - піч; 2 - бункер сировини зі шнековим живильником; 3 - охолоджувач готового 

продукту; 4 - шнековий живильник готового продукту; 5 - система подачі азоту; 6 

- система водяного охолодження; 7 - система допалювання відхідних газів 
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До складу комплексу входили: піч 1, бункер вихідної сировини в комплекті 

зі шнековим живильником 2; охолоджувач готового продукту поверхневого типу 

3; шнековий живильник готового продукту 4; система подачі азоту на псевдозрі-

дження і аеродинамічного затвору бункера готового продукту 5; система водя-

ного охолодження центрального електроду і холодильника 6; система допалю-

вання відхідних газів 7. 

Система охолодження печі включала контури охолодження охолоджувача 

матеріалу, кожуха печі, тримача центрального електроду і шини підведення 

струму. Для охолодження оборотної води використовувалася «суха» вентилято-

рна градирня. Підведення азоту здійснювалося від азотної рампи. Електрожив-

лення печі відбувалось від діодного мосту з вихідною напругою до 40В. 

3.5.2. Розробка і дослідження електротермічних режимів печі. 

Аналіз графічної залежності ПЕО киплячого шару від потужності теплови-

ділень в одиниці об'єму та температури процесу (рис. 2.40) вказує на її комплек-

сний і неоднозначний характер, що є проблемою в управлінні електротерміч-

ними режимами печі. Класичне уявлення про енергетичну характеристику ЕТ-

ПКШ як функцію потужності від продуктивності N (G) є малоінформативним, 

оскільки основний інтерес в регулюванні представляє взаємозв'язок струму і на-

пруги. Для її дослідження були отримані та вивчені вольт-ампері характеристики 

(ВАХ) печі. 

Результати розрахунку ВАХ представлені на рис. 3.18. Задля побудові ви-

користані залежності для електричної потужності N = UI = I2R і ПЕО шару (см. 

п. 2.9), а також математична модель печі для розрахунку загальної, корисної по-

тужності і потужності холостого ходу за різних значень робочої температури і 

продуктивності. 

ВАХ-ки печі включають в себе 4-ри сімейства кривих: 
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1) ВАХ-ки електротермічного киплячого шару для певних значень темпе-

ратури в діапазоні від 0 до 2700С, побудовані з кроком 100С. Їм відповідають 

лінії постійної температури, виділені монохромним кольором. Зазаначене сімей-

ство кривих отримано на основі математичної моделі ПЕО (см. 2.9). Кожному 

значенню температури відповідає своя витрата азоту, приведена до нормальних 

умов на межі стійкості щільного шару (W = 1); 

2) ВАХ-ки електротермічного киплячого шару для певної продуктивності 

печі G = 0-10 кг / ч с, побудовані з кроком 2,5 кг / год і виділені червоним кольо-

ром. Це так звані лінії постійної витрати матеріалу. Даний тип кривих отримано 
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шляхом сполученого рішення рівняння теплового балансу печі певної конструк-

ції з урахуванням можливих електротермічного і гідродинамічного режимів, а 

також математичної моделі ПЕО. Для їх побудові в якості вихідних даних зада-

валася продуктивність печі та температура процесу, після чого знаходились на-

пруга і струм; 

3) Криві щільності струму на поверхні центрального електроду, на повер-

хні футеровки і середньої за радіусом печі i(I) зі шкалою значень на допоміжній 

осі. Даний тип кривих носить інформативний характер для оцінки умов роботи, 

перш за все, центрального електроду; 

4) Криві постійної потужності N = const в діапазоні 5-40 кВт з кроком 5 

кВт, які спільно з лініями 2-го типу (G = const) неявно представляють енергети-

чну характеристику агрегату. 

Як випливає з рис. 3.18 питання управління роботою печі є досить склад-

ним і вимагає системного аналізу. Кожна точка на діаграмі відповідає певному 

стану печі, що характеризується продуктивністю, температурою, струмом, на-

пругою, потужністю і щільністю струму. Крім цього, тут же неявно заданий ПЕО 

шару, значення якого пропорційно тангенсу кута нахилу променю, що проходить 

через початок координат і робочу точку. 

Характер кривих 3-го і 4-го типу щодо потужності і щільності струму од-

нозначний, оскільки функціональні зв'язки визначаються простими математич-

ними залежностями, які не потребують окремих пояснень. 

ВАХ-ки киплячого шару (криві 1-го типу) мають виражений максимум, що 

обумовлено взаємним впливом температури і питомих тепловиділень в одиниці 

об'єму на величину його ПЕО. Як видно з рис. 3.18, заданій напрузі джерела мо-

жуть відповідати дві величини робочого струму. Отже, існує свого роду невизна-

чена область, в якій можуть проявлятися явища помпажу. 

Аналіз ізотерм показує, що за експлуатації печі на низхідній гілці, коли 

щільність струму відповідає більшому значенню, система буде несталою. Напри-

клад, такому стану відповідає положення точки «a» на рис. 3.18. Будь-який не-
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значний, локальний у часі збурюючий фактор пов'язаний зі зміною щільності ки-

плячого шару виведе систему з рівноваги. Це призведе до раптового зменшення 

величини робочого струму в напрямку «ab» і падіння потужності або ж, навпаки, 

короткого замикання ланцюга, в напрямку «ac». Слід зауважити, що режим ко-

роткого замикання електротермічного киплячого шару не описується математи-

чна моделлю його ПЕО. Тому напрямок «ac» в даному випадку показано умовно. 

На висхідній гілки ізотерми шар перебуває в режимі далекому від корот-

кого замикання ланцюга. Проте спонтанний перехід з точки «b» в стан «a» також 

не може бути виключений. Частота таких переходів може відповідати пульсацій-

ній гідродинамічній характеристиці шару 2-7 Гц. Для виключення подібних ко-

ливань і запобігання різкого збільшення потужності, дана особливість повинна в 

обов'язковому порядку враховуватися під час проектування джерела живлення. 

Виходячи з наведених міркувань запропонована так звана межа стійкості 

(рис. 3.18), яка проходить через екстремуми ізотерм та розділяє діаграму на ро-

бочу і аварійну області. 

Схожі властивості мають також криві 2-го типу для постійної продуктив-

ності. Низхідний характер за температур понад 1500С, як і в разі ізотерм, обу-

мовлений зниженням ПЕО киплячого шару. Як випливає з діаграми для частинок 

заданого розміру, кожній продуктивності відповідає своя гранична температура, 

яка може бути досягнута в процесі експлуатації. Ця температура знаходиться в 

точці дотику лінії U (I, G = const) до кривої U (I, t = const). Наприклад, для про-

дуктивності G = 2,5 кг / год розрахункова гранична температура процесу знахо-

диться в діапазоні 2500-2600С. Оскільки дана точка розташовується в правій 

частині діаграми за межами позначеної межі стійкості, то дійсна температура об-

робки матеріалу, яка може бути досягнута, буде дещо меншою. Інтервал робочих 

температур водночас буде визначатися перетином лінії U (I, G = const) з безліччю 

кривих U (I, t = const) в робочій області діаграми. Так для продуктивності G = 2,5 

кг / ч реальний діапазон температур буде відповідати умові t ≤ 2400. 

3.5.3. Розробка і аналіз режимів управління піччю. 

У визначенні способу управління електротермічними режимами ЕТПКШ 
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представляють інтерес процеси пов'язані з розігрівом печі, регулюванням темпе-

ратури і продуктивності. Для наочності даний аналіз виконаний щодо режиму 

експлуатації агрегату з продуктивністю 5,0 кг / год (рис. 3.19). Отримані висно-

вки водночас можуть бути екстрапольовані як інші витрати матеріалу, так і на 

інші конструкції ЕТПКС. 

Режими розігріву ЕТПКС. 

Наявність максимуму для ліній G = const в інтервалі температур до 1500С 

говорить про те, що для менших значень напруги розігрів печі буде проходити 

до деякої температури < 1500С. Наприклад, максимуму кривої G = 5 кг / год 

відповідає напруга U = 25,6 В. Під час розігріву в режимі U < 25,6 В настане 

рівноважний стан системи, що задовольняє умовам теплового балансу і певного 
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електричного опору. Піч водночас залишається «холодною». Для досягнення те-

мператур 2000-2500С необхідна реалізація особливого алгоритму управління 

печі за U ≥ 25,6 В. 

Швидкість розігріву печі буде визначатися величиною потужності, що пі-

дводиться. Аналогічно будь-якоuj теплового агрегату динаміка розігріву по-

винна в обов'язковому порядку враховувати процеси видалення вологи з футеру-

вання і теплової ізоляції, а також можливі термічні напруги в елементах констру-

кції. 

З рис. 3.19 видно, що вихід на заданий режим, визначений точкою «с» може 

бути реалізований трьома способами.  

Перший полягає в початковій стадії розігріву за деякої постійної напруги 

до розрахункового струму печі (процес «ab») з подальшою стадією за постійного 

струму (процес «bc»). Даний режим передбачає збільшення потужності до точки 

«b» і потім її зниження. 

Альтернативою даному способу є розігрів за постійного розрахункового 

струму з поступовим зменшенням напруги джерела (процес «abc»). Очевидним 

недоліком є велика початкова потужність, що підвищує вимоги до джерела жив-

лення і створює небезпеку термічних напружень через нерівномірне прогрівання 

печі. 

Третій режим в напрямку «ac» поєднує в собі ознаки двох попередніх і є 
найбільш «м'яким» в плані нагріву, оскільки передбачає реалізацію процесу з по-
ступовим нарощуванням потужності за зниження напруги й збільшення струму. 
Недоліком є тривалість періоду розігріву, яка згідно з експертною оцінкою ста-
новитиме близько 20-24 годин. Крім того, на певній стадії перетину кривих G = 
const і «ac» процес може зупиниться за значно низької температурі, що потребує 
ускладнення алгоритму управління. Незважаючи на зазначені проблеми даний 
режим, в очевидь, є найбільш надійним з точки зору вимог до джерела та рівно-
мірності прогрівання печі. 
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Зміна температурного режиму ЕТПКС. 
В управлінні температурним режимом мають місце дві окремі задачі: зни-

ження і збільшення температури. Нижче виконаний їх аналіз щодо базової робо-
чої точки «с» (рис. 3.19). 

Варіант переходу системи з точки «с» з температурою tс в точку «f» з більш 
низькою температурою tf передбачає на початковому етапі зниження напруги 
джерела живлення. Водночас, оскільки система має значну теплову інерційність, 
режим шару відразу ж перейде в деякий стан «d». Отже, знизиться струм і відпо-
відно потужність печі. В результаті падіння потужності піч опиняється у неста-
ціонарному режимі поступового охолодження в напрямку «de». По досягненню 
заданої температури шару tf система управління плавно нарощує напругу на еле-
ктродах для переведення печі в рівноважну робочу точку «f». Водночас перемі-
щення «ef» аналогічно «cd» здійснюється уздовж ізотерми. 

Щоб перейти з точки «с» в зону більш високих температур ti, підвищується 

напруга джерела, і система уздовж ізотерми tc = const переходить в стан «h». Пі-

сля цього триває розігрів печі, наприклад, за постійного струму до рівноважного 

стану в точці «i». 

Наведений теоретичний аналіз вказує на існування гістерезису електроте-

рмічного шару за зміни напруги джерела. Наявність даного явища підтверджу-

ється експериментами.  

Описаний спосіб регулювання температури, під час автоматизації може 

бути модифікований на основі його багатоступінчастої реалізації з послідовним 

наближенням до заданої розрахунковій точки. 

Зміна продуктивності печі. 
Необхідність управління продуктивністю ЕТПКШ може бути обумовлена 

збільшенням потужності після виходу на задану температуру в режимі холостого 

ходу, змінами обсягу виробництва, а також аварійними ситуаціями. За таких 

умов управління також здійснюється аналогічно способу регулювання темпера-

тури. 
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Для збільшенні продуктивності печі поступово підвищується напруга дже-

рела, водночас система змінює свій стан в напрямку «ch» уздовж ізотерми. Для 

зменшення продуктивності процес виконується в зворотному напрямку. 

Слід зазначити, що в цих процесах буде досить складно синхронізувати 

зміну подачі матеріалу і потужності печі для витримки заданої температури. 

Тому процес управління в даному випадку повинен включати алгоритм коригу-

вання температурного режиму. 

Підтримка заданого режиму ЕТПКШ. 
Киплячий шар по своїй фізичній природі є несталим в гідродинамічному 

та електричному плані. Складність ВАХ і динамічна зміна опору шару вимагає 

постійного контролю і управління. У зв'язку з цим, для підтримки роботи ЕТПКС 

в заданому статичному стані АСУ ТП повинна використовувати алгоритм ана-

логічний регулюванню температури. Водночас джерелом сигналу є датчик тем-

ператури. 

Вимоги до системи контролю завантаження печі. 
Задача регулювання теплових режимів безпосередньо пов'язана зі ступе-

нем завантаження робочого простору. Даний параметр є ключовим разом із ін-

шими оскільки від нього залежить опір шару, потужність печі та середній час 

перебування матеріалу в шарі. Через високі температури реалізація візуального 

та автоматичного контролю рівня завантаження активної зони термообробки яв-

ляє технічну складність. Електричний опір у змінних режимах роботи не може 

виступати в якості керуючого параметру. 

Оскільки гідравлічний опір киплячого шару є непрямою характеристикою 

його висоти [218], то для ЕТПКШ продуктивністю 10 кг / год був запропонова-

ний спосіб контролю ступеня завантаження робочого простору на основі гідрав-

лічних випробувань «холодної» печі (Додаток Г). 

3.5.4. Реалізація та аналіз результатів пробних випробувань печі по нагрі-

ванню тигельного графіту марки ГТ-1. 
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Відповідно до технічних умов об'єкту випробувань в умовах ТОВ «Центр 

матеріалознавства» і планом виконання проекту Р482 була виконана серія проб-

них пусків печі. Як модельний матеріал використаний графіт марки ГТ-1 із роз-

міром фракцій dч = 0,28 мм. 

Випробування печі проводилися в процесі розігріву печі за завантаженого 

матеріалом робочого простору. Контроль температурного режиму печі здійсню-

вався опосередковано за допомогою двох термопар, встановлених всередині те-

плової ізоляції на глибині 70 мм від зовнішнього кожуха печі: 1) t1 – на рівні 

центру активної зони;2) t2 – у верхній частині печі поблизу каналу відхідних га-

зів, що відходять. 

Тривалість одного випробування становила близько 5 годин. В ході розіг-

ріву режимні параметри роботи установки змінювалися в наступному діапазоні: 

електрична потужність – 6-13 кВт; напруга – 12-36 В; електричний струм в печі 

– 200-500 А; тиск азоту під розподільної гратами – 260-400 мм в.ст.; витрата 

азоту – 8-26 л / хв. По закінченню експериментів здійснювався випуск матеріалу 

в приймальний бункер і контрольне вимірювання його температури за допомо-

гою контактного датчику. 

Результати пробного пуску, експериментальні та розрахункові дані пред-

ставлені в табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Показання термопар ізоляції 

в процесі розігріву (дата випробувань - 06.08.2013) 

Час, ч 
Електрична  

потужність, кВт 

температура  

t1,C t2,C 

1 6 20 21 

2 9 30 37 

3 13 42 64 

4 10 51 93 

5 11 56 104 
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Температура матеріалу після вивантаження становила 700-800С. 

Шляхом математичного моделювання була виконана перевірка відповід-

ності потужності печі, часу нагрівання, температури ізоляції і температури мате-

ріалу. Математична постановка задачі включала диференціальне рівняння неста-

ціонарної теплопровідності в двошаровій циліндричній стінці. Результати дослі-

джень представлені на рис. 3.20-3.21. 

Відповідно до умов експерименту розрахункова температура в робочому 

просторі печі через 5 годин розігріву склала 700С, що відповідає результатам 

контрольного вимірювання температури після вивантаження. 

На основі моделі також додатково були проведені прогнозні розрахунки 

нагріву матеріалу в залежності від електричної потужності печі. Як видно, за по-

тужності 10-11 кВт час виходу печі на робочу температуру 2000С становить 

близько 18 год, за 15 кВт - відповідно 11 год. Отже, за результатами технічних 

випробувань печі в режимі динамічного нагріву фактичні параметри нагріву бли-

зькі за своїми значеннями до розрахункових. 
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ВИСНОВКИ  ДО  РОЗДІЛУ  3 

 

 

1. Робота високотемпературних ЕТПКШ з коаксіальним розташуванням 

електродів характеризується нерівномірним виділенням теплоти за радіусом, що 

обумовлено зменшенням електричного опору і збільшенням маси матеріалу у на-

прямку від електроду до бічної футеровки. В діапазоні співвідношення діаметрів 

активної зони і електроду Dа / Dе = 1,4-2,3 потужність джерел джоулевої теплоти 

від поверхні електроду до футеровки знижується у 2-5 разів. Результатом остан-

нього є вихід некондиційного продукту, зменшення ресурсу роботи централь-
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Рисунок 3.21 Динаміка розігріву печі в залежності від  
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ного електроду і підвищення питомої витрати електроенергії. Тому для ефекти-

вної роботи агрегату і гарантованого перемішування матеріалу, режим псевдоз-

рідження повинен бути розвиненим як в активній зоні, так і на ділянці під елек-

тродом. 

2. За результатами чисельного моделювання потенційної задачі електрич-

ного струму і виділення теплової потужності в робочому просторі ЕТПКШ з ура-

хуванням впливу піделектродної ділянки в діапазоні розмірів висоти активної 

зони Hа / Dе = 0,5-5, діаметру активної зони Dа / Dе = 1,4 2,3, висоти піделектрод-

ної ділянки Hпе / Dе = 0,25-2 встановлено, що основним чинником, що визначає 

розподіл потужності між зонами печі, є висота активної зони. Для значень Hа / 

Dе  2 вклад піделектродної ділянки в загальну потужність печі не перевищує 

15%. Збільшення висоти зазначеного вузла в межах Hпе / Dе > 1 не впливає на 

його відносну теплову потужність. 

3. Аналіз співвідношення променевої і конвективної складової перене-

сення теплоти в об’ємі киплячого шару в інтервалі робочих температур 2000-

3000С за dч = 2 мм показав, що доля теплового випромінювання на два порядки 

нижче конвективного переносу. Водночас дисперсні частинки свіжого матеріалу 

розміром dч = 0,1-2 мм нагріваються переважно в результаті теплового випромі-

нювання, досягаючи температури печі протягом перших кількох секунд з моме-

нту потрапляння в активну зону нагріву. 

Оцінка екстремального варіанту нагріву холодної дисперсної частинки з 

найбільшим внутрішнім термічним опором (Sk → max) за температури печі tроб 

= 3000С, виконана для частинок прожареного нафтового коксу розміром dч = 2 

мм, показала значення критерію Sk знаходиться у  межах  0,15, що дозволяє 

вважати частки вуглецевих матеріалів менших розмірів термічно тонкими ті-

лами. 

4. На основі математичного моделювання процесу теплообміну в об’ємі 

ЕТПКШ встановлено, що неоднорідність температурного поля t / tроб за інших 

рівних умов знижується зі збільшенням температури процесу tроб, зменшенням 



223 
 
продуктивності G; збільшенням розміру частинок dч, збільшенням висоти акти-

вної зони Hа, зменшенням співвідношення діаметрів Dа / De; збільшенням числа 

псевдозрідження W, зменшенням втрат теплоти через стінку Qвтр. Причому, 

вплив робочої температури, режиму псевдозрідження і втрат теплоти в дослідже-

ному діапазоні проявляється в найменшій мірі. 

Узагальнення результатів чисельного експерименту дозволило встано-

вити, що основними факторами, що впливають на перепад температур за радіу-

сом ЕТПКШ t / tроб є: частка втрат теплоти через футеровку печі Qвтр; співвід-

ношення діаметрів активної зони і центрального електроду Dа / De, як опосеред-

кований фактор неоднорідності тепловиділень; безрозмірний час перебування 

матеріалу в активній зоні нагріву ЕТПКС Fo * = aеф/ Dекв
2, як фактор інерційно-

сті квазістаціонарного процесу тепломасообміну. На основі регресійного аналізу 

отримана залежність t / tроб, що дозволяє виконувати оцінку неоднорідності те-

мпературного поля. 

5. Проведено параметричні дослідження зв'язків розмірів активної зони 

печі з її електротермічними режимами в діапазоні: напруги на електродах 20-

220В, ПЕО киплячого шару 0,01-0,17 Омм, ємності печі 5-500 кг, допустимої 

щільності струму 5-25 А / см2 і співвідношення діаметрів активної зони і елект-

рода Dа / De = 1,4-2,3. На основі отриманих результатів побудована номограма 

для визначення розмірів ЕТПКШ. 

З використанням -теореми показано, що відносні висота і відносний діа-

метр активної зони ЕТПКШ є функціями безрозмірних потужності печі і діаме-

тра електроду Р1 = N∙ / U2∙V1/3 Р2 = Dе/V1/3. Отримано вираз, що встановлює 

зв'язок між гідравлічними і електротермічними параметрами роботи ЕТПКШ, як 

функції співвідношення висоти і еквівалентного діаметру активної зони від па-

раметрів Р1 і Р2. 

6. На основі спільного аналізу теплового балансу і результатів параметри-

чного дослідження розроблена методика розрахунку розмірів робочого простору 
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ЕТПКШ, яка дозволяє визначати внутрішні розміри для певних значень продук-

тивності, тривалості обробки, напруги на електродах, питомого електричного 

опору киплячого шару і робочої температури. Показано, що діаметр електроду і 

розмір частинок повинні прийматися близькими до нижньої межі з можливого 

діапазону їх значень. Реалізація зазначених умов дозволяє отримати розвинену 

висоту активної зони печі, а також мінімальні втрати від охолодження і з газами, 

що в комплексі забезпечує енергетичну ефективність і надійність експлуатації 

ЕТПКШ. 

7. В рамках міжнародного партнерського проекту P482 «Recycling of spent 

batteries from electric drive vehicles» (2012-2014 рр) кафедра промислової теплое-

нергетики НМетАУ спільно з ТОВ «Центр матеріалознавства» (м. Київ, Україна) 

і ДП «Конструкторське бюро «Південне» (м. Дніпро, Україна) за підтримки Де-

партаменту Енергетики США та Брукхевінской Національної Лабораторії (м. 

Нью-Йорк, США), Науково-технічного центру в Україні (НТЦУ) та участі Аме-

риканської Енергетичної Технологічної Компанії (м Чикаго, США) розробили 

конструкцію пілотної ЕТПКШ продуктивністю 10 кг / год. Згідно з завданням 

АЕТС розробка печі виконана для обробки графіту з розміром фракцій 100 мкм. 

Розрахункова продуктивність печі складає 0-10 кг / год; температура обробки 

2000-2500С. 

Відповідно до розробленої методики були визначені наступні конструкти-

вні розміри печі: внутрішній діаметр робочого простору – 105 мм; діаметр елек-

трода – 60 мм; висота активної зони – 350 мм; висота піделектродної ділянки 200 

мм; висота надшарового зони – 500 мм; діаметр активної зони нагріву – 105 мм; 

зовнішній діаметр графітової футеровки – 305 мм; зовнішній діаметр теплової 

ізоляції – 705 мм. 

8. Шляхом математичного моделювання теплообміну ЕТПКШ і питомого 

електричного опору шару побудовані і досліджені ВАХ-ки печі, які включають: 

ВАХ-ки електротермічного киплячого шару для певних значень температури в 

діапазоні від 0 до 2700С; ВАХ-ки електротермічного киплячого шару для про-
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дуктивності печі G = 0-10 кг / ч с; криві щільності струму на поверхні централь-

ного електроду, на поверхні футеровки і середньої за радіусом печі i(I); криві 

постійної потужності N = const в діапазоні 5-40 кВт. 

На основі аналізу ВАХ визначена область стійкої роботи ЕТПКШ, яка ви-

ключає ймовірність короткого замикання і різкого падіння потужності. Для час-

тинок заданого розміру кожної продуктивності відповідає своя гранична темпе-

ратура, яка може бути досягнута в процесі експлуатації. Ця температура знахо-

диться в точці дотику лінії U (I, G = const) до кривої U (I, t = const).  

За результатами аналізу ВАХ-к печі розроблені режими розігріву, зміни 

температури і продуктивності, а також підтримки заданого продуктивності і те-

мператури. 

9. Проведено тестові випробування печі шляхом нагрівання тигельного 

графіту марки ГТ-1 розміром фракцій dч = 0,28 мм. В ході розігріву режимні па-

раметри роботи установки змінювалися в наступному діапазоні: електрична по-

тужність 6-13 кВт; напруга 12-36 В; електричний струм в печі 200-500 А; тиск 

азоту під розподільної гратами 260-400 мм в.ст.; витрата азоту 8-26 л/хв. По за-

кінченню експериментів здійснювалися випуск матеріалу в приймальний бункер 

і контрольне вимірювання його температури контактним датчиком. Співстав-

лення експериментальних даних по нагріванню матеріалу в діапазоні до 700С і 

математичної моделі печі показало відповідність результатів отриманих опит-

ним та теоретичним шляхом. 

 

Основні положення розділу опубліковані в [117, 205, 207, 208, 210, 213-

218]. 
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РОЗДІЛ  4 

ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  РОБОТИ  ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИМ  ПЕЧЕЙ  

КИПЛЯЧОГО  ШАРУ 

 

 

Актуальними для технології переробки графіту в електротермічному кип-

лячому шарі залишаються питання, пов'язані з утилізацією теплових ВЕР, підви-

щення якості готового продукту, а також стійкості футеровки і управління піччю. 

У зв'язку з цим, предметом даного розділу є розробка заходів щодо підвищення 

ефективності роботи ЕТПКС на основі управління режимами завантаження / ро-

звантаження матеріалу, технологічного використання теплоти готового проду-

кту, а також вдосконалення схеми підведення псевдозріджуючого агенту в шар. 

 

 

4.1. Розробка технічних рішень щодо збільшення глибини переробки сиро-

вини і зниження виходу некондиційного продукту. 

 

 

З огляду на особливості конструкції ЕТПКС, для виключення стохастич-

ного потрапляння вихідного матеріалу в зону охолодження було запропоновано 

змінити існуючий безперервний режим подачі матеріалу на так-званий дискре-

тно-безперервний режим завантаження / розвантаження за умов збереження у 

часі електричної потужності і гідродинаміки печі. 

Запропонована схема управління [219] передбачає розбиття середнього пе-

ріоду термообробки 0 на окремі операційні цикли (рис. 4.1) в кількості n. Кожен 

з таких циклів включає реалізацію трьох послідовних етапів: 1) стадію заванта-

ження сировини 1; 2) стадію витримки 2; 3) стадію вивантаження готового про-

дукту 3. Водночас середній час термообробки 0 залишається без змін, і, отже, 
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динаміка порційного виходу матеріалу в періоди вивантаження 3 відповідає іде-

альній моделі перемішування в однокамерних апаратах і дискретно повторює 

криву на рис. 3.7.  

Позитивний ефект в показниках якості готової продукції водночас досяга-

ється за рахунок збільшення гарантованого часу перебування матеріалу в шарі: 

часу витримки 2. У свою чергу, стабільність електротермічного режиму, спожи-

ваної N і корисної Qкор потужностей печі, буде забезпечуватися з одного боку 

ємністю робочого простору, а з іншого – частотою операційних циклів n за пе-

ріод 0. 

Для оцінки потенціалу подібного режиму регулювання подачі матеріалу 

було досліджено вплив кількості операційних циклів n за період 0 на амплітуду 

ентальпії матеріалу в активній зоні печі з урахуванням певної частки часу заван-

таження k. 

Беручи в якості основних припущень тотожність теплових балансів печі у 

безперервному та дискретному режимах подачі матеріалу, незначну акумуляцію 

теплоти елементами робочого простору у порівнянні до шару, а також з ураху-

ванням умов нагріву дисперсних частинок в ЕТКПС (см. п. 3.1) й температурної 

діаграми (рис. 4.1), тепловий баланс ЕТПКС для кожної стадії запропонованого 

нового дискретного режиму завантаження / розвантаження можна описати сис-

темою рівнянь (4.1-4.3): 

 

E∙I1+ Qкор∙τ + Gз∙I0∙τ = (Е + Gз∙τ)∙I(τ),  0 < τ  τ1; (4.1) 

 

(Е + Gз∙τ)∙I2 + Qкор∙τ  = (Е + Gз∙τ)∙I(τ),   τ1< τ  τ1+ τ2; (4.2) 

 

dI(τ)
dτ  = 

Qкор

E*Gв∙τ
,   τ1+ τ2< τ  τ0

*, 
(4.3) 

(Е + Gз∙τ)∙I3 + Qкор∙τ  = E∙I1 + Gв∙Iср∙τ,  τ = τ3. 
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З рішення (4.1-4.3) було отримано вираз для ентальпії матеріалу I1 в кінці 

(на початку) операційного циклу відносно його середнього тепловмісту на ви-

ході з печі Iср: 

 
I1  Iср

∆I  = kв∙ (n + 1)∙ln 1 + 1/n . (4.4) 

 

З урахуванням виразів (4.3-4.4) максимальна амплітуда коливання енталь-

пії матеріалу в киплячому шарі становить: 

 

I1  I2

∆I  = 
(1  kз kв) + kв∙(n + 1)∙ln 1 + 1/n

n + 1 . (4.5) 

 

Або ж для випадку однакової тривалості стадій завантаження / розванта-

ження (Gз = Gв, kз = kв = k  0,5): 
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Рисунок 4.1. Температурна діаграма операційного циклу ЕТПКС за дис-

кретний режим завантаженні / вивантаженні матеріалу (n = 5; k = 0,4) 
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I1  I2

∆I  = 
1 + k∙ (n + 1)∙ln 1 + 1/n   2

n + 1 . (4.6) 

 

Як випливає з виразу (4.6) та, побудованої на його основі, графічної зале-

жності (рис. 4.2) за дискретної подачі матеріалу амплітуда коливання його теп-

ловмісту в шарі без урахування акумулюючих властивостей елементів робочого 

простору визначається відносною тривалістю стадій завантаження / розванта-

ження k і кількістю операційних циклів n за період середнього часу термообро-

бки 0. Причому абсолютне значення зміни ентальпії (I1 – I2) пропорційне зміні 

ентальпії матеріалу в печі I.  

Відповідно до отриманих залежностей вже за n > 20 в інтервалі k = 0,1-0,5 

амплітуда коливання ентальпії не перевищує 5% (рис. 4.2). Іншими словами, на-

приклад, для середнього часу обробки матеріалу в шарі 0 = 20 хв, тривалість 
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Рисунок 4.2. Залежність відносної амплітуди тепловмісту шару від 

кількості операційних циклів за умовної тривалость завантаження /  

розвантаження матеріалу: k = 0,1 ... 0,5; k = 0,1. 
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операційного циклу 0* може становити близько однієї хвилини, а стадія витри-

мки 2 – порядку 30 с. Цього буде цілком достатньо для нагріву і глибокої пере-

робки матеріалу, виключаючи його пряме потрапляння в холодильник печі. 

Отже, запропонований спосіб управління ЕТПКС має перспективу практичної 

реалізації. 

 

 

4.2. Удосконалення схеми підведення псевдозріджуючого агенту в робочу 

зону.  

 

 

Підведення псевдозріджуючого агенту в шар через решітку (рис. 4.3) істо-
тно ускладнює виконання нижньої частини ЕТПКС. Останнє вимагає розведення 
потоків готового продукту і газу, а також забезпечення періодичного технічного 
обслуговування. Сам процес заміни газорозподільного пристрою представляє пе-
вні труднощі, пов'язані з доступом до даного вузла.  

 
З метою спрощення дизайну піделектродної ділянки була запропонована 

Рисунок 4.3. Конструкція газорозподільчого пристрою  

для ЕТПКС продуктивністю 1 т / год (ТОВ «УкрНІІЕлектротерм») 
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альтернативна конструкція [220], в якій підведення газу здійснюється через цен-
тральний електрод. На рис. 4.4 представлена схема такої ЕТПКС. Робочий прос-
тір обмежує корпус 1, теплова ізоляція 2 і бічна графітова футерування. Диспер-
сний вуглецевий матеріал надходить через верхню трубу завантаження сировини 
4, а готовий продукт залишає піч через випускну трубу 5. Псевдозріджуючий 
агент поступає в верхню частину центрального електроду 6, рухається униз уз-
довж коаксіального каналу 7, частково нагрівається і розподіляється в шарі за 
допомогою сопел 8. Розігрітий газ зріджує дисперсний матеріал в печі і разом з 
продуктами термічної обробки залишає робочий простір через газохід. 

Аналіз впливу запропонованого дизайну на характер псевдоожиження і 
електричний опір шару було проведено шляхом спвіставлення результатів ви-
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1 

2 

3 

6 
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Рисунок 4.4. Схема подачі псевдозріджуючого агенту  

через центральний електрод 

1 - корпус; 2 - теплова ізоляція; 3 - футеровка; 4 - труба завантаження 

матеріалу; 5 - випускна труба; 6 - центральний електрод; 7 - вертика-

льний газовий канал; 8 - сопла; 9 - газохід відпрацьованих газів 
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пробувань на «холодній» фізичній моделі киплячого шару для природного гра-
фіту марки ГТ-1 для умов подачі газу через решітку і центральний електрод. Екс-
периментальна установка мала незначні відмінності в порівнянні до рис. 2.30 і 
мала скляну камеру з порожнистим центральним електродом діаметрами відпо-
відно 105 мм і 40 мм. Діаметр отворів розподільчої решітки становив 2 мм за 
загальної площі заповнення 10%. Відстань від центрального електроду до реші-
тки – 100 мм. На рівні нижнього торця центрального електроду внутрішня час-
тина камери і сам електрод були обрамлені смугами з жерсті шириною 80 мм, що 
дозволило на кілька порядків збільшити контактний опір по відношенню до ядра 
шару. Електроди приєднуються до джерела живлення постійного струму напру-
гою 4,5 В послідовно із струмообмежувальним резистором 1300 Ом. Кожна серія 
експериментів проводилася для певної висоти шару нерухомого матеріалу: 200, 
300 і 400 мм 

В якості критеріїв ефективності були прийняті наступні параметри – збіль-

шення електричного опору шару R і амплітуди його коливання R по відно-

шенню до опору нерухомого матеріалу без подачі газу R0. Випробування прово-
дилися для співвідношень висоти нерухомого шару і еквівалентного діаметру ак-
тивної зони псевдоожиження Hа / Dекв = 3-6. 

Отримані результати були узагальнені на рис. 4.5 у вигляді залежністі ве-
личини електричного опору R по відношенню до базового значення нерухомого 
шару R0 як функції числа псевдозрідження та проаналізовані разом із поперед-
німи даними на рис. 2.33. 

Як видно з отриманих результатів, за подачі газу через решітку спостеріга-
ється тенденція, у межах похибки вимірювань, зменшення електричного опору 
для більш «високих» завантажень матеріалу. Водночас криві R / R0(W) практи-
чно повторюють одна одну. Незалежно від висоти вихідного матеріалу від 200 
мм до 400 мм величина відносного контактного опору шару з електродами R / R0 
поводиться передбачувано для пузиркового псевдозрідження в межах чисел псе-
вдоожиження W < 2 (рис. 4.5а). За W = 1-2 чітко виражена полога ділянка зале-
жностей, яка відповідає цьому режиму. Подальше збільшення швидкості газу до 
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W = 4 супроводжується позитивною динамікою зростання R / R0 на 25-30%. По-
дібний характер зв'язків свідчить про перебудову шару з поступовим його пере-
ходом в турбулентний режим псевдозрідження. 

За центральної подачі газу режим перемішування матеріалу для чисел псе-
вдозрідження W > 1,25 можна охарактеризувати як інтенсивний. У периферійній 
зоні корпусу установки видимих пузирів не спостерігалося, водночас візуально 
режим кипіння швидше був схожий на турбулентний. Проте, на основі характеру 
залежності R / R0(W) можна припустити, що шар за своєю структурою був неод-
норідним. Велика частина газу проривалася вгору в локальних змінних напрям-
ках, водночас значна частина матеріалу залишалася незадіяною. Як результат, в 
межах W < 2 електричний опір такого киплячого шару за своїми значеннями від-
повідав режиму подачі газу через решітку. Наприклад, за W = 2 значення R / R0 

складають  1,76; 1,25 і 1,24 для вихідних завантажень шару 200 мм; 300 мм і 400 

мм відповідно. У той же час на межі стійкості шару W = 1 для умов використання 
решітки величина R / R0 дорівнює 1,6-1,9. 

Порівняльні результати з урахуванням амплітуди коливання опору шару 



234 
 
наведені в табл. 4.1. Для шару з відносною висотою Hа / Dекв = 3 і Hа / Dекв = 6 за 
зміні схеми подачі газу амплітуда опору знижується приблизно на 36% і 60% 
відповідно. 

Отже, можна зауважити, що отримані результати неоднозначні. Оскільки з 
одного боку дають зниження електричного опору шару. З іншого – зниження ам-
плітуди опору підвищує надійність роботи електротермічного агрегату. 

 
Таблиця 4.1 

Показники контактного електричного опору електродів в киплячому шарі за  
подачі газу через решітку і центральний електрод 

Схема підведення газу Hа / Dекв R / R0 R / R0 

Решітка 
3 

2,7 1,25 

Центральний електрод 2,4 0,8 

Решітка 
6 

2,7 1,25 

Центральний електрод 1,7 0,5 

 
Як випливає з глави 3, ЕТПКС допускають декілька методів управління 

температурними режимами: за рахунок зміни продуктивності, напруги джерела 

живлення або ж висоти киплячого шару за інших рівних умов. Оскільки елект-

ротермічний киплячий шар має виражену неоднорідну структуру, обумовлену 

утворенням пузирів як додаткового параметру управління, становить інтерес ре-

алізація різних методів впливу на гідродинаміку шару. У випадках непостійного 

гранулометричного та хімічного складу сировини, питання управління неодно-

рідністю шару може мати вирішальне значення. Як пристрої для руйнування пу-

зирів і підвищення опору шару можуть бути використані, наприклад, пульсатори 

пседозріджуючого агенту або джерела вібрації з частотою коливань 0,5-5 Гц і 10-

100 Гц відповідно [98]. Разом із з ними становлять інтерес варіанти зміни схеми 

подачі газу на основі запропонованого рішення. Конструкція печі з центральною 

подачею газу через електрод допускає, за необхідності, збереження конструкції 

нижньої частини печі та відповідно можливість подачі газу через решітку. 
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4.3. Розробка технологічної схеми використання теплоти готового проду-

кту. 

 

 

Питомі витрати електричної енергії 1,8-2,3 МВт / т на нагрівання сировини 

до 2500-3000С в ЕТПКС обумовлює дві актуальні проблеми. З одного боку, це 

значний потенціал теплових ВЕР, що вимагає їх утилізації, а з іншого – інтенси-

вне теплове і електродинамічне навантаження на внутрішні елементи печі, що 

призводить до їх швидкого зносу. 

Згідно тепловому балансу ЕТПКС продуктивністю 1 т / год, до 90% спо-

живаної електричної потужності переходить у фізичну теплоту готового проду-

кту. Очищений гарячий матеріал потребує кілька стадій охолодження в водяних 

холодильниках поверхневого типу. Температури теплоносія систем охоло-

дження печі і холодильників 30-40С / 75-95С можуть обиратися для умов за-

безпечення надійності роботи всього комплексу, а також можливості викорис-

тання низькопотенційної теплоти для потреб теплопостачання споживачів цеху 

термічної очищення. У той же час експертна оцінка складу потенційних побуто-

вих споживачів теплоти, систем гарячого водопостачання та опалення цеху еле-

ктротермічною очищення, показала, що, за відсутності додаткових технологіч-

них навантажень на підприємствах подібного роду, 70-80% фізичного потенці-

алу готового продукту залишиться незатребуваною. 

Варіант енергетичного використання ВЕР на базі випарної системи охоло-

дження печі для отримання пара відповідних параметрів становить практичний 

інтерес. Для комплексу з обсягом виробництва близько 8 тис. т очищеного гра-

фіту на рік потужністю 2,3 МВт, потенціал теплової потужність системи утилі-

зації енергії вторинної пари сягає 500 кВт. Однак цей напрямок вимагає додат-

кових дослідженнях і техніко-економічного обґрунтування, що враховують пи-

тання безпеки і надійності роботи самої печі. 
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З іншого боку, за даними інженерів AETC робота ЕТПКС пов'язана з висо-

кою інтенсивністю катодного зносу центрального електроду в ході експлуатації 

(рис. 4.6). «Випаровування» речовини електроду призводить у підсумку до його 

руйнування: відриву нижньої частини, яка контактує безпосередньо з шаром. Во-

дночас міжремонтний цикл експлуатації центрального електроду становить бли-

зько 3-4 тижнів. 

Незважаючи на те, що середня величина щільності струму на поверхні еле-

ктроду досягає всього 2,5 А / см2, локальні значення щільності струму можуть 

зростати на кілька порядків через асиметрію структури киплячого шару. Водно-

час, як відомо, найбільш простим методом ефективного зниження катодного 

зносу є зниження величини струму і відповідно потужності печі. За задані про-

дуктивність і температуру процесу воно може бути забезпечено за рахунок зме-

ншення теплового дефіциту сировини. 

Рисунок 4.6. Схема катодного зносу центрального 

електроду ЕТПКС 

базовий  
розмір 

Утворення 
шийки 
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Отже, технологічне використання фізичної теплоти готового продукту для 

підігріву сировини одночасно направлено на вирішення проблем утилізації теп-

лових ВЕР і стійкості електроду. Водночас очікувана економія потужності в са-

мому агрегаті буде пропорційна температурі матеріалу перед піччю (рис. 4.7).  

Реалізація схеми утилізації теплоти можлива на основі контактних тепло-

обмінників – апаратів киплячого шару з проміжним інертним теплоносієм у ви-

гляді азоту (рис. 4.8). Наявність сучасних генераторів азоту продуктивністю до 

5000 м3 / год із питомими витрати електроенергії 0,3 кВт/м3 дозволяє вирішити 

це завдання за відносно невеликих капітальних витратах. 

Як відомо ефективний теплообмін забезпечує протитоковий рух теплоно-

сіїв. Недоліком же застосування апаратів киплячого шару в якості утилізаторів 

теплоти є робота за принципом «ідеального прямотоку», оскільки температури 

матеріалу і газу на виході досить близькі. В результаті інтенсивного перемішу-

вання в об’ємі камери встановлюється рівномірна температура твердої фази, а 
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Рисунок 4.7- Економія потужності в ЕТПКС за 

технологічної схеми використання ВЕР 
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змінюється тільки температура газів у напрямку їх руху. Причому, внаслідок ро-

звиненої поверхні частинок (до 24 тис. м2/м3), ця зміна спостерігається на деякій 

початкововій ділянці сходження газового потоку. 

Протитокова схема руху в апаратах киплячого шару забезпечується на ос-

нові так званих секційних каскадних схем, в яких матеріал проходить послідовно 

кілька температурних камер. Поведінка киплячого шару подібно рідкому сере-

довищу дозволяє реалізувати переміщення матеріалу з однієї камери в іншу че-

рез спеціальні переливні патрубки. Зі збільшенням числа секцій такого секцій-

ного теплообмінника, схема наближається до класичної протитокової. 

З метою визначення ефективності секційних утилізаторів теплоти для умов 

ЕТПКС були проведені розрахунково-теоретичні дослідження впливу на їх теп-

лову роботу гранулометричного складу матеріалу, робочих температур, кілько-

сті секцій, теплових втрат через футеровку та співідношення витратних теплоє-

мностей теплоносіїв [221-224]. 

Розроблена квазістатична математична модель теплових і гідродинамічних 

процесів в секційному утилізаторі включала в себе: 
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- рівняння теплового балансу: 

 

G ∙ cм ∙ dtм  + V  ∙cг ∙ dtг  + dQз.о. = 0, (4.6) 

 

- рівняння тепловіддачі: 

 

Qм-г= α∙ tм   tг ∙Fш . (4.7) 

 

Крім цього, враховувалися втрати теплоти теплопровідністю через стінки 

теплообмінника. 

В якості умов однозначності були обрані: задана температура обробки ма-

теріалу в електротермічній печі киплячого шару tроб = 2000-3000С, відповідна 

температурі готового продукту на вході в холодильник; температура вихідного 

матеріалу і азоту на вході в підігрівач – на рівні 20С (рис. 4.9). У межах однієї 

секції температура матеріалу приймалася постійною і рівною його температурі 

на виході з цієї секції. Діаметр секцій підбирався таким чином, щоб забезпечити 

розвинений режим кипіння в розрахунковому інтервалі температур газу за умо-

вою wкр1 < wд  < wкр2. Висота секцій – з урахуванням заповнення об’єму камери 

киплячим шаром. 

Задача теплообміну для кожної секції вирішувалася методом елементар-

них теплових балансів, водночас камера за висотою розбивалася з кроком h = 

10 мм більшого порядку ніж розмір частинок матеріалу. Взаємний вплив системи 

секцій обчислювався методом ітерацій за заданими умовами однозначності. Кри-

терієм адекватності моделі виступала нев'язка теплового балансу для окремих 

вузлів, секцій та системи в цілому. Наприкінці розрахунків її величина не пере-

вищувала 0,1%. 

Важливим питанням в організації киплячого шару є забезпечення його ста-

лої роботи за мінімального унесення матеріалу. В той же час зниження виносу 

може досягатися як збільшенням висоти надшарового простору, розширенням 
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перетину камери, так і установкою циклонів. Як показав аналіз гідродинамічних 

режимів кипіння шару частинок матеріалу (графіту і антрациту) полідисперсного 

складу 0,8-5 мм, проведений раніше на «холодній» експериментальній моделі, в 

процесі переході з щільного стану в псевдозріджений спостерігається деякий пе-

рехідний режим, що відповідає поступовому включенню в процес кипіння «важ-

ких» фракцій.  

Виконані розрахунки критичних швидкостей витання частинок графіту 

для температур потоку азоту до 3000С показали, що така тенденція зберігається. 

За неоднорідного складу матеріалу, коли «важкі» фракції тільки включаються в 

режим кипіння, «легкі» фракції на порядок меншого розміру вже досягають дру-

гої критичної швидкості початку виносу. У підсумку, на основі отриманих даних 

tм nн+nв = tм0 

Секція n = NН + n в 

Секції n = NН + 2 ... n н + n 
в-1 

Секція n = NН + 1 

ЕТПКС 

Секція n = Nн 

Секції n = 2 ... n н-1 

Секція n = 1 

tм n =tм nн+nв  
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tм nн+1   
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tм n =tм nн   
tм 1 =tм n 1   
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tг n =tг n-1   
tг Nн =tг n-1   
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tг Nн+Nв = tг n-1  

Рисунок 4.9. Розрахункова схема теплообміну в 

секційному утилізаторі теплоти 
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можна сформулювати вимогу до неоднорідності складу дисперсного матеріалу 

dч max / dч min < 10. Отримане співвідношення є оціночним, оскільки область існу-

вання киплячого шару залежить також від фракційного складу полідисперсного 

матеріалу, форми і щільності частинок. 

Температурна діаграма матеріалу і азоту в секційному утилізаторі дає за-

гальне уявлення про особливості взаємного теплообміну між газовою і твердою 

фазою (рис. 4.10). Розрахунковий середній час перебування матеріалу в кожній 

із секцій становив близько 5 хвилин за висоту секції 1,0 м; співвідношення ви-

тратних теплоємностей газу і матеріалу Wа / Wм = 1,72; робоча температура в 

електротермічної печі tроб = 2700С. 

Згідно з отриманими результатами теплообмін є завершеним в кожній ка-

мері. Як видно, дискретний характер зміни температур значно поступається кла-

сичному протитоку. Водночас підігрів сировини становить близько 1500С, а те-

мпература готового продукту на виході з утилізатору – 1250С. Звідси випливає, 
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Рисунок 4.10. Температурна діаграма  

секційного утилізатора теплоти 
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що використання таких утилізаторів однозначно вимагає додаткового холодиль-

ника готового продукту.  

В табл. 4.2-4.3 представлені результати дослідження впливу числа секцій 

на ефективність роботи секційних утилізаторів киплячого шару для розглянутого 

випадку. Як видно, найбільш відчутний якісний перехід відбувається за збіль-

шенні числа секцій від схеми 1:1 до схеми 2:2, коли економія енергії зростає в 

майже в два рази. Надалі збільшення числа секцій дає все менший ефект, дина-

міка зростання температури підігріву сировини сповільнюється, наближаючись 

поступово до класичного протитечії. Що стосується вибору оптимального числа 

секцій, то тут немає однозначної відповіді. Можна з упевненістю сказати, доці-

льно використовувати утилізатор за схемою з числом камер не менше 2:2. Вер-

хня межа буде визначатися цілим рядом конструктивних і економічних чинників. 

За даними ряду досліджень каскадних теплообмінних систем [225-226] оптима-

льною є саме 3-хступенчатий схема. Тому, з урахуванням розмірів цих теплооб-

мінників, найбільш реальні з практичної точки зору є варіанти схем – 2:2; 3:3; 

4:4. 

 

Таблиця 4.2 

Ефективність роботи утилізатора за парного компонуванні секцій 

Параметр 

Схема утилізатора 

(нижня частина: верхня частина) 

1:1 2:2 3:3 4:4 5:5 6:6 

Температура азоту на виході 

з холодильника, С 
1685 2164 2381 2496 2562 2604 

Температура матеріалу на ви-

ході з підігрівача, С 
830 1258 1484 1618 1702 1757 

Зниження енерговитрат, % 4,2 21,8 31,6 37,5 41,1 43,5 
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У разі заміни парного компонування на непарне, що може бути покликане 

певними технологічними особливостями, ефективність роботи утилізатора зни-

жується (табл. 4.3). Водночас в дослідженому інтервалі ступінь підігріву сиро-

вини практично не залежить від розподілу секцій між нижнім і верхнім теплооб-

мінниками. 

Таблиця 5.3 

Ефективність роботи утилізатора за непарного компонування секцій 

параметр 

Схема утилізатора 

(нижня частини: верхня частина) 

1:3 3:1 2:4 4:2 5:3 3:5 

Температура азоту на виході 

з холодильника, С 
1685 2381 2164 2496 2562 2381 

Температура матеріалу на  

виході з підігрівача, С 
1097 1119 1421 1429 1590 1588 

Зниження енерговитрат, % 14,9 15,9 28,9 29,2 36,3 36,2 

 

Аналіз впливу робочих температур обробки вуглецевого матеріалу в діа-

пазоні 2000-3000С показав, що економія потужності в процентному співвідно-

шенні визначається переважно компонуванням секційного утилізатора. Іншими 

словами, за використання утилізатору за схемою 3:3 економія складе близько 

29% (табл. 4.3) незалежно від температури в печі. 

Збільшення температури підігріву сировини в секційному утилізаторі мо-

жливе також за рахунок підвищення витрат і температури азоту на вході в верх-

ній теплообмінник. Обидва ці параметри пов'язані між собою зворотно пропор-

ційно. Як відомо з класичної теорії теплообмінних апаратів, однакова зміна тем-

ператур теплоносіїв досягається за рівності їх середніх видаткових теплоємнос-

тей (водяних еквівалентів). Для високотемпературного секційного утилізатору 

теплоти зі складною схемою теплообміну (матеріал-газ-матеріал) та відмінними 

температурними режимами визначити таке співвідношення прямим розрахунком 
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складно, що зумовлено залежністю теплоємності матеріалу і газу від темпера-

тури. Чисельний експеримент показав, що максимальна глибина утилізації дося-

гається для співвідношення витратних теплоємностей газу і матеріалу Wа / Wм = 

2,15-3,01 за нормальних умов (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Вплив питомої витрати азоту на підігрів матеріалу  

(Схема утилізатора – 3: 3) 

Параметр 

Співвідношення витратних теплоємностей газу 

і матеріалу Wа / Wм за н.у. 

1,72 2,15 2,58 3,01 3,44 

Температура азоту на ви-

ході з холодильника, С 
2381 +2232 2081 1934 1795 

Температура матеріалу на 

виході з підігрівача, С 
1484 1572 1599 1582 1538 

 

Згідно моделювання впливу термічного опору футеровки на ступінь піді-
гріву, частка питомих теплових втрат від зовнішнього охолодження в загальному 
тепловому балансі секційного утилізатора складає менше 1%, що пов'язано з ви-
сокими конвективними тепловими потоками між матеріалом та газом. 

Незважаючи на теплову ефективність, основною проблемою секційних те-
плообмінників є складність забезпечення стійкої подачі і регулювання витрати 
матеріалу в кожній із секцій апарату. Це пов'язано зі зміною температури як са-
мого матеріалу, так і проміжного теплоносія. У зв'язку з цим був додатково ви-
конаний аналіз гідравлічної роботи такого секційного апарату на основі перели-
вних патрубків [216]. 

Експериментальна установка представляла собою «холодну» фізичну мо-
дель трисекційного утилізатора (рис. 4.11). Корпус утилізатора 1 складався з 
трьох послідовних секцій розміром 100х150хh300мм кожна, виконаних з орг-
скла. Рівномірний розподіл газу забезпечували перфоровані решітки 2 з діамет-
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ром отворів 2 мм в кількості 480 шт. Для регулювання подачі матеріалу в уста-
новку використовували інжектор матеріалу 4. Роль переливних патрубків 
виконували канали прямокутного перерізу 8. 

В експерименті матеріал з бункера 3 інжектором 4 подавався в верхню ка-
меру теплообмінника. Повітря від повітродувки надходило в нижню частину 
апарату через патрубок 5. Витрата повітря на інжектор 4 і в установку 1 вимірю-
вався поплавковими ротаметрами. Матеріал під дією висхідного газового потоку 
в вигляді псевдозрідженого середовища послідовно проходив зверху вниз всі три 
секції та після випускного патрубку 6 збирався в мірній ємності. В ході експери-
менту фіксувались такі параметри: витрата повітря в установку Vуст, витрата по-
вітря в інжектор Vінж, витрата матеріалу на вході G1 і виході G2 з установки за 

1 
4 

3 

5 
6 

7 

Рисунок 4.11. «Холодна» фізична модель трисекційного утиліза-

тора теплоти: а) 3D-візуалізація; б) зовнішній вигляд 
1 - корпус; 2 - розподільча решітка; 3 - бункер подачі матеріалу; 4 - інжек-

тор матеріалу; 5 - патрубок для підведення повітря; 6 - патрубок для виходу 
матеріалу; 7 - отвори для підключення манометрів; 8 - канали для переходу 

матеріалу в нижню секцію. 

2 

8 

а) б) 
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період експерименту, рівень матеріалу в кожній секції до і після експерименту, 
тиск газу в кожній секції. 

Результати проведених досліджень представлені в табл. 4.6. Згідно отри-
маних даних схема апарату з переливними патрубками 8 має чергу істотних не-
доліків. Установка продемонструвала обмежений діапазон стійкої роботи – ре-
жими № 4-6. В інших режимах рух матеріалу був нестабільним і переривчастим. 
Як наслідок, переливні патрубки «захлиналися» (режими 7-8) або ж матеріал на-
впаки накопичувався у верхній секції (режими №1-3). Рівномірний рух матеріалу 
потребував попереднього заповнення переливних патрубків матеріалом. В ін-
шому випадку, основний потік газу спрямовувався в обхід розподільних решіток 
2. Зменшення прохідного перетину переливних патрубків не вирішувало про-
блему, а навпаки створювало додатковий опір руху матеріалу і звужувало діапа-
зон стійких режимів. 

Таблиця 4.5 
Результати експериментів щодо руху матеріалу на холодній моделі 

№ 
з/п 

Vуст., 
м3/год 

Vінж., 
м3/год 

Рівень нерухомого матеріалу  
в секції, мм 

Тиск в камері, Па 

G1, г G2, г τ, хв До експерименту 
Після  

експерименту 

ве
рх

 

це
нт

р 

ни
з 

ве
рх

 

це
нт

р 

ни
з 

ве
рх

 

це
нт

р 

ни
з 

1 2 0,3 40 30 65 120 27 60 294 147 196 700 92 5 

2 4 0,3 120 27 66 130 27 55 755 343 549 300 170 6 

3 10 0 130 27 55 20 35 65 - - - 0 950 2,5 

4 6 0,3 20 35 65 45 40 60 98 147 313 2750 2550 20 

5 6 0,6 45 40 60 40 35 55 98 147 333 2960 2960 20 

6 6 0,9 40 35 55 45 40 65 117 176 392 3000 2800 20 

7 8 0,3 110 20 55 30 30 50 196 264 411 3050 2150 20 

8 8 0,6 30 30 50 35 32 55 98 196 392 2400 2550 20 

9 8 0,9 35 32 55 35 30 55 98 196 392 2200 2200 20 
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Отже, виявлені проблеми показали, що для їх усунення необхідно активно 

впливати на подачу матеріалу в кожну з секцій на основі газових інжекторів. 

 

 

ВИСНОВКИ  ДО  РОЗДІЛУ  4 

 

 

1. На основі комплексного аналізу конструкцій ЕТПКС безперервної дії 

встановлено, що причиною можливих погіршень показників ступеню очищення 

графіту можуть бути стохастический вихід матеріалу та існуючий спосіб подачі 

сировини в шар. Перший механізм є невід'ємною характеристикою однокамер-

них апаратів киплячого шару і полягає в однаковій ймовірності покидання робо-

чої зони як вже обробленого продукту, так і сировини. Другий – обумовлений 

можливим потраплянням сировини в зону під центральним електродом за лока-

льного збігу векторів агрегатів емульсійної фази і сировини. Для зазначених про-

цесів особливої важливості набуває динаміка нагріву частинок сировини, що на-

дходять в киплячий шар. 

2. Для підвищення якості термообробки вуглецевого матеріалу в ЕТПКС 

запропонований режим дискретно-безперервного завантаження / розвантаження 

сировини, в якому середній період термообробки 0 розбивається на окремі опе-

раційні цикли. Кожен з таких циклів включає реалізацію трьох послідовних ета-

пів: 1) стадію завантаження сировини 1; 2) стадію витримки 2; 3) стадію виван-

таження готового продукту 3. Водночас середній час термообробки 0 залиша-

ється без змін, динаміка дискретного виходу матеріалу відповідає ідеальної мо-

делі перемішування киплячого шару, а стабільність роботи печі забезпечується 

ємністю печі і частотою операційних циклів n за період 0. 

3. За дискретно-безперервне завантаженні / вивантаженні матеріалу амплі-

туда коливання тепловмісту матеріалу в шарі без урахування акумулюючих вла-
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стивостей елементів робочого простору визначається відносною тривалістю ста-

дій завантаження / розвантаження і кількістю операційних циклів n за період се-

реднього часу термообробки. Причому абсолютне значення зміни амплітуди ма-

теріалу ядра киплячого шару (I1 - I2) пропорційне тепловому дефіциту матеріалу 

I. В умовах, коли кількість операційних циклів n > 20, а частка часу заванта-

ження / розвантаження знаходиться в інтервалі k = 0,1-0,5, зміна ентальпії ядра 

шару в циклі завантаження / витримка / розвантаження не перевищує 5%. 

4. З метою підвищення надійності ЕТПКС і спрощення конструкції ділянки 

під електродом в якості альтернативного варіанту з використанням газорозпо-

дільної решітки запропонована конструкція агрегату на основі подачі псевдозрі-

джуючого агенту через центральний електрод з розподільчими соплами в його 

нижній торцевій частині. 

Порівняльні результати експериментального дослідження подачі газу че-

рез решітку і центральний електрод показали, що для шару з відносною висотою 

Hа / Dекв = 3 і Hа / Dекв = 6 за зміни схеми подачі газу амплітуда опору знижується 

на 36% і 60 % відповідно. Отже, запропонована конструкція дозволяє реалізувати 

більш стабільний електротермічний режим ЕТПКС. 

5. На основі критичного аналізу можливих варіантів використання теплоти 

готового продукту на потреби теплопостачання споживачів електротермічного 

цеху, генерації електроенергії та нагрівання матеріалу встановлено, що утиліза-

ція теплоти за замкнутою технологічною схемою шляхом зниження теплового 

дефіциту вихідної сировини і застосуванням проміжного інертного теплоносія у 

вигляді азоту, є найбільш обґрунтованою. Водночас на рівні ЕТПКС спільно ви-

рішуються енергетична і технологічна задачі: економія потужності печі і зни-

ження фізичного зносу центрального електроду. Реалізація технологічного вико-

ристання теплових ВЕР в ЕТПКС запропонована на базі секційних каскадних 

утилізаторів теплоти. 

6. Розроблено математичну модель теплових і гідродинамічних процесів у 
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високотемпературних секційних утилізаторах киплячого шару, що дозволяє до-

сліджувати вплив на їх теплову роботу гранулометричного складу матеріалу, ро-

бочих температур, числа секцій, теплових втрат через футеровку і співвідно-

шення витратних теплоємностей теплоносіїв. 

На основі отриманої моделі встановлено, що найбільш ефективним є вико-

ристання утилізаторів за умов парного компонування секцій в холодильнику 

продукту і підігрівачі сировини за схемою 2: 2/3: 3/4: 4 та співвідношенні витра-

тних теплоємностей газу й матеріалу Wг / Wм = 2,15- 3,01. Водночас економія 

потужності з урахуванням можливих енергетичних витрат на виробництво про-

міжного теплоносія азоту в основному технологічному процесі в процентному 

вираженні визначається головним чином компонуванням секційного утиліза-

тора. Схеми 2:2, 3:3, 4:4 з урахуванням додаткових витрат електроенергії на ге-

нерацію азоту забезпечують економію електроенергії в основному технологіч-

ному процесі 22%, 32% і 38% відповідно. 

Схема на основі однокамерних апаратів 1:1 дає економію електроенергії 

близько 4%, що робить її практичне застосування недоцільним. Подальше збіль-

шення числа секцій (за схемою 5:5 і вище) призводить до незначного зростання 

температури підігріву. Заміна парного компонування утилізатору на непарне су-

проводжується зниженням ефективності роботи утилізатору, а ступень підігріву 

сировини практично не залежить від розподілу секцій між нижнім і верхнім теп-

лообмінниками. 

 

 

Основні положення розділу опубліковані в [219-224]. 
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РОЗДІЛ  5 

РОЗРОБКА  ТЕХНОЛОГІЧНОГО  КОМПЛЕКСУ  

З  ТЕРМІЧНОГО  ОЧИЩЕННЯ  ГРАФІТУ  

 

 

З 2009 р. American Energy Technologies Co. (Чикаго, США), порівняно 

молода компанія в галузі матеріалознавства, активно розвиває технології отри-

мання високочистих вуглецевих матеріалів спеціального призначення, а також 

напрямки їх застосування. На сьогодні AETC вже встигла реалізувати декілька 

міжнародних проектів, в тому числі спільно з українськими науково-дослід-

ними та інжиніринговими компаніями. 

Однією з інноваційних авторських ідей, що належать інженерам AETC, 

є концепція переробки відпрацьованих LIBs, в комплексі з відновленням 

властивостей анодного матеріалу на основі ЕТПКС. Такий підхід не тільки 

подовжує термін життєвого циклу вуглецю, але і дозволяє знизити питому 

собівартість LIBs в межах 15%.  

Для вирішення поставлених задач були виконані науково-дослідні прое-

кти: P482 «Recycling of spent batteries from electric drive vehicles» (2012-2014 

рр), P645 «Modelling thermostatic control of storage batteries at low temperatures» 

(2014 -2017 рр) за участю Національної металургійної академії України, ТОВ 

«Центр матеріалознавства» (м. Київ, Україна), ДП «Конструкторське бюро 

«Південне» (Дніпро , Україна) і ТОВ «УкрНДІЕлектротерм» (м. Запоріжжя, 

Україна) під патронатом Українського Науково-Технологічного Центру 

(НТЦУ: м. Київ, Україна), Брукхевенської національної лабораторії (Нью-

Йорк, США) та за підтримці Департаменту енергетики США. Результатом цих 

проектів є як сама технологія, так й виготовлене основне і допоміжне облад-

нання комплексу переробки. 

Зазначені роботи проводились за безпосередньої участі автора і полягали 
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в передпроектних дослідженнях; розробці та уточненні технології AETC; роз-

робці технічних завдань, участі у проектуванні і виготовленні обладнання. В 

даному розділі наведені результати, що мають безпосереднє відношення до 

об'єкту і предмету дисертаційної роботи. 

 

 

5.1. Розробка технології термічної переробки на базі ЕТПКС 

 

 

Технологія термічної переробки вуглецевих матеріалів в ЕТПКС для 

умов AETC [227] заснована на: результатах аналізу хімічної рівноваги багато-

компонентних систем (п. 1.5) – у виборі температурних режимів сушки та ос-

новного високотемпературного процесу; результатах дослідження ПЕО кипля-

чого шару, теплової та електротермічної роботи агрегатів (розділи 2-3), фізич-

них особливостей псевозріджених систем [97, 133-136, 138] та теорії електро-

термічних агрегатів [228] – у розробці конструкції та режимів ЕТПКС; фунда-

ментальних положеннях теорії тепломасообміну, технологій утилізації вто-

ринних енергоресурсів [211, 229-232] і властивостей сипучих матеріалів [233] 

– у розрахунках теплообмінних апаратів. 

Річна проектна продуктивність лінії за готовим продуктом становить 

7000-8000 тис. т / рік. До складу принципової схеми цеху термічної очищення 

вуглецевого матеріалу (рис. 5.1) входять: склад сировини; ділянка подріб-

нення; ділянка сушки; електротермічна ділянка; система охолодження гото-

вого продукту; склад готового продукту; система допалювання пічних газів; 

система газоочищення; система димовидалення; система подачі азоту. Запро-

поновані технічні рішення дозволяють здійснювати як рециклінг вуглецевого 

матеріалу, так і термічне очищення ПГ і нафтових коксів. 
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I - Склад сировини: 1) елеваторна система завантаження бункера сировини; 

2) бункер сировини; 3) живильник; 

II - Ділянка подрібнення: 4) елеваторна система завантаження; 5) бункер; 6) 

живильник; 7) валкова дробарка; 8) грохот; 9) живильник; 

III - Ділянка сушіння: 10) бункер; 11) живильник; 12) сушарка; 13) живильник; 

IV - Електротермічна ділянка: 14) бункер; 15) живильник; 16) ЕТПКС; 17) ко-

ротка електрична мережа; 18) джерело живлення; 

V - Система охолодження готового продукту: 19) холодильник першої ступені; 

20) холодильник другої ступені; 21) шнековий водоохолоджуваний живи-

льник; 

VI - Склад готового продукту: 22) живильник; 23) бункер; 

VII - Система допалювання пічних газів: 24) допалювач; 25) конвектор; 

VIII - Система газоочищення: 26) пилоосадний циклон; 27) скрубер; 

IX - Система димовидалення: 28) ексгаустер; 

X - Система подачі азоту: 29) азотний танк. 

 

Вуглецевий матеріал з пункту розвантаження подається елеватором 1 в 

приймальний бункер для зберігання сировини 2. За допомогою живильника 3 

здійснюється постачання ділянки подрібнення. Після живильника 3, норія 4 за-

безпечує живлення проміжного бункера 5, звідки дозатором 6 матеріал спря-

мовується на подрібнення валковою дробаркою 7 з подальшою сепарацією ву-

зьких фракцій на грохоті 8. 

Подрібнений матеріал живильником 9 подається в проміжний бункер 10, 

звідки живиться система сушки матеріалу 11-13 для видалення фізичної вологи 

з поверхні і в відкритих мікропорах частинок. Режим сушіння здійснюється за 

температури 125С. За допомогою живильника 13 висушений матеріал транс-

портується на ділянку електротермічної обробки в проміжний бункер 14 ЕТ-

ПКС 16.  

З бункера 14 живильником 15 підготовлена сировина надходить в ЕТ-

ПКС 16 продуктивністю 1 т / год, де матеріал обробляється у температурному 

режимі 2000-3000С. Підведення електричної потужності забезпечує джерело 
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живлення 18 і коротка мережа 17. 

Після печі 16 готовий продукт проходить три стадії охолодження: в ви-

сокотемпературному холодильнику 19 від 2500С до 900С; в низькотемпера-

турному холодильнику 20 від 900С до 300С; в водоохолоджуваному шнеко-

вому живильнику 21. Режим роботи живильників печі 15 і системи охоло-

дження 21 синхронізований для підтримки заданого рівня матеріалу в робо-

чому просторі ЕТПКС 16. Охолоджений очищений матеріал транспортером 22 

передається в бункер готового продукту 23. 

Псевдозрідження матеріалу в основному технологічному процесі забез-

печує безперервна подача азоту від танка 29. Відпрацьований азот, спільно з 

субліматами домішок і винесенням пилу, у вигляді пічних газів надходить у 

допалювач 24, де відбувається окислення хімічних елементів і розбавлення га-

зів. Після допалювача димові гази охолоджуються в котлі-утилізаторі до 300С 

і спрямовуються до системи очищення. 

Димові гази проходять дві стадії очищення: груба – від пилу в пилоса-

джувальному циклоні 26; і тонка – в скрубері 27 з промиванням водним розчи-

ном NaOH. Відпрацьовані гази ексгаустером 28 скидаються в атмосферу. 

 
 
5.2. Розробка конструкції високотемпературної ЕТПКС продуктивністю 

1 т / год. 
 
 
Основні технічні характеристики і тепловий баланс ЕТПКС наведені в 

табл. 5.1-5.3. Піч має продуктивність до 1 т / год. Розрахункова середня елект-
рична потужність складає 1,8-2,3 МВт. До 90% споживанням енергії пов'язано 

з нагріванням матеріалу до температури 2500-3000С.  
Електричні параметри печі в значній мірі визначаються властивостями 

матеріалу і гідродинаміки киплячого шару. За умов зміни ПЕО матеріалу в ді-

апазоні 0,05-0,35 Омм з урахуванням амплітуди коливання опору шару від 
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проходження газових пузирів, струм і напруга установки можуть набувати зна-
чень 21-7 кА і 82-240В. 

 
Таблиця 5.1 

Основні характеристики ЕТПКС продуктивністю 1 т / год 

Параметр Значення 

Розрахункова робоча температура 2700С 

Розмір фракцій 0,20-2,0 мм 

Висота активної зони 1000-1500 мм 

Висота ділянки під електродом 600 мм 

Висота надшарового простору 1000 мм 

ПЕО шару 0,05-0,35 Омм 

Діаметр центрального електроду 400 мм 

Діаметр робочого простору 800 мм 

Розрахункова потужність печі 1,8-2,3 МВт 

Градієнт температур між центральним елект-

родом і поверхнею футеровки 
5-10С. 

Витрата азоту: 

для частинок dч = 0,2 мм 

для частинок dч = 2,0 мм 

 

0,8 м3/год 

75,0 м3/год 

Вихід димових газів: 

для частинок dч = 0,2 мм 

для частинок dч = 2,0 мм 

 

70,0 м3/год 

140,0 м3/год 

 

Розрахунковий градієнт температур в киплячому шарі між центральним 

електродом і футеровкою з урахуванням розподіленої потужності внутрішніх 

джерел і режиму псевдозрідження W = 1,25-1,5 не перевищує 10С. Останнє 

пояснюється інтенсивним масообміном в робочому просторі в зазначених ре-
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жимах роботи та габаритах робочого простору печі. За діаметру робочого про-

стору 800 мм менш виражений радіальний ефект нерівномірного тепловиді-

лення від електричного струму. 

Футеровка печі виконана у водоохолоджуваному корпусі і має двоша-

рове виконання: внутрішній шар товщиною 210 мм – з графітових блоків; зов-

нішній товщиною 340 мм – теплова ізоляція з технічного вуглецю. Система 

водяного охолодження елементів печі працює в температурному діапазоні 35-

40С. До її складу входять секції сталевого корпусу, верхня і нижня кришки, а 

також електродотримачі.  

Розрахункова середня температура елементів корпусу печі за темпера-

тури робочої зони 2700С становить: 2570С – на межі футеровка / теплова 

ізоляція; 40С – на поверхні водоохолоджуваного корпусу. 

Завантаження матеріалу здійснюється за допомогою проточених каналів 

через центральний електрод безпосередньо в шар. Конструкція електроду пе-

редбачає можливість заміни нижньої частини, яка безпосередньо контактує з 

шаром і схильна до зносу у найбільшій мірі. 

 

Таблиця 5.2 

Тепловий баланс печі 1 т / г для ПГ, dч = 250 мкм 
Прибуткові статті Видаткові статті 

Найменування кВт % Найменування кВт % 

Фізична теплота 
сировини 

12,2 0,69 Фізична теплота  
готового продукту 

1563,6 89,31 

Фізична теплота 
азоту 

0,01 0,00 Фізична теплота  
димових газів 

2,4 0,14 

Електроенергія 1738,4 99,31 Фізична теплота 
унесення пилу 

78,2 4,47 

   Водяне 
охолодження  

106,6 6,09 

Разом 1750,7 100,00  1750,7 100,00 
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Таблиця 5.3 

Тепловий баланс печі 1 т / г для ПГ, dч = 2 мм  
Прибуткові статті Видаткові статті 

Найменування кВт % Найменування кВт % 

Фізична теплота 
сировини 12,2 0,65 Фізична теплота  

готового продукту 1561,9 83,05 

Фізична теплота 
азоту 0,3 0,02 Фізична теплота  

димових газів 134,3 7,14 

Електроенергія 1866,2 99,33 Фізична теплота 
унесення пилу 

78,1 4,15 

   Водяне охоло-
дження  

106,4 5,66 

Разом 1879,6 100,00  1879,6 100 

 

Згідно до розробленего НМетАУ технічним завданням ТОВ «Центр ма-

теріалознавства» і ТОВ «УкрНДІЕлектротерм» виконано розробку конструк-

торської документації печі, яка включає: водоохолоджуваний корпус, центра-

льний електрод з електродотримачем, графітову футеровку, подову частини 

печі спільно з розподільчою решіткою гратами, коротку мережу з джерелом 

живлення, бункер сировини з живильником, металоконструкції для розмі-

щення основного і допоміжного обладнання технологічної лінії.  

Окремі види елементів печі і проміжних стадій їх виготовлення предста-

влені на рис. 5.2-5.3. Бункер сировини з живильником ємністю 2 т, призначе-

ний для подачі вихідного матеріалу в піч. Габаритні розміри бункеру: висота – 

2200 мм, переріз – 1050х1050 мм. Шнековий живильник продуктивністю 1 т / 

год, потужність двигуна – 20 кВт, діаметр шнеку – 130 мм, крок шнеку – 115 

мм. 

На рис. 5.4 представлені результати розрахунку режимів роботи печі 

продуктивністю 1 т / год для частинок графіту розміром d = 250 мкм. За анало-

гією з малою піччю 10 кг / год (див. розділ 3) вольт-амперні характеристики 

печі (рис. 5.4) включають в себе: ВАХ-ки електротермічного киплячого шару 

для заданих значень температури від 0 до 2700С; ВАХ-ки електротермічного 
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киплячого шару для заданої продуктивності печі: G = 0-1000 кг / год; криві 

щільності струму на поверхні електроду, на поверхні футеровки і середньої за 

радіусом печі; криві постійної потужності N = const в діапазоні 0,3-2,4 МВт. 

Перед пуском печі у експлуатацію для контролю рівня заповнення робо-

чого об'єму і регулювання витрати азоту на холодній печі проводяться гідрав-

лічні випробування за різних рівнів завантаження матеріалу. За результатами 

Рисунок 5.3. Проміжні стадії виготовлення корпусу (1), футеровки (2) і 

бункеру (3) ЕТПКС 1 т / год (ТОВ «Центр матеріалознавства») 

1) 2) 3) 

Рисунок 5.2. Конструкція ЕТПКС продуктивністю 1 т / год 

ТОВ «УкрНДІЕлектротерм» 
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випробування будується залежність гідравлічних втрат газового тракту від ви-

трати азотуP (V), яка є основою для управління електротермічними режи-

мами роботи печі. 
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На першому етапі пуск печі спільно з системами завантаження / розван-
таження виконується з холодного стану за вимкненою подачею електроенергії 
і азоту. Піч виводиться на номінальну продуктивність і повне завантаження 

робочого простору матеріалом згідно із графіком P (V). 
Надалі схема розігріву печі виконується відповідно до її вольт-амперних 

характеристик (рис. 5.4). Включається подача азоту: 60-500 м3/год і джерело 

електропостачання. Напруга джерела живлення становить 30-75В. Водночас 

система підтримує потужність на рівні 1,6 МВт. Регулювання потужності за-

безпечується збільшенням / зменшенням витрати азоту, тобто свого роду бала-

нсуванням між щільним шаром на межі перебудови і киплячим шаром. 

Під час розігріву печі підвищується температура матеріалу в шарі. 

Проте, опір шару буде знижуватися в результаті гідродинамічного впливу ро-

зігрітого потоку азоту. Для підтримки заданої потужності система управління 

забезпечує підвищення напруги джерела шляхом підвищення його характери-

стики (UA → UB) і зниження витрати азоту. 

Результатом спільного управління характеристикою джерела і подачею 

азоту є перехід печі зі стану А в точку В. Паралельно здійснюється контроль 

температури в робочому просторі. Залежно від властивостей матеріалу, робоча 

температура печі для заданої продуктивності складе 2000-2700С. 

Критерії виходу печі на номінальні параметри: досягнення заданої тем-

ператури в робочому просторі; напруги на електродах 110В (робоча темпера-

тура може бути нижче проектної); відсутність приросту потужності за напруги 

< 110В (робоча температура може бути нижче проектної). 

 

 

5.3. Розробка системи охолодження готового продукту 

 

 

Основне завдання системи охолодження готового продукту полягає в 
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зменшенні температури матеріалу нижче рівня початку окислення на відкри-

тому повітрі. Однією з проблем водночас є низький коефіцієнт теплопровідно-

сті сипучих середовищ 0,5-5 Вт/мК. Найбільші значення відповідають області 

температур понад 1000С, де вдає знаки теплове випромінювання. Як резуль-

тат, прилеглий шар охолоджуваного матеріалу без належного перемішування 

швидко охолоджується і виконує роль теплового ізолятора. У зв'язку з цим, 

вибір триступеневої схеми системи (рис. 5.1) та її температурного режиму, 

2700-900С / 900-300С / < 300С, продиктований умовами теплообміну, тер-

мічною стійкістю матеріалів допустимих до використання в даній технології, 

а також обмеженнями щодо вторинного забруднення. 

Перша ступень виконана з системи вертикальних водоохолоджуваних 

труб для проходження матеріалу, футерованих з внутрішньої сторони графіто-

вими гільзами. Така конструкція має порівняно невелику питому поверхню і 

характеризується низькою тепловою ефективністю [231]. Однак її застосу-

вання виправдовує себе саме в високотемпературній зоні. Другий ступінь – це 

теплообмінник за схемою перехресного току із поперечними водоохолоджува-

ними трубами з корозійностійкої сталі для проходу холодного теплоносія. Си-

стема поперечних труб забезпечує ефективне знімання теплоти за рахунок до-

даткового перемішування матеріалу з коефіцієнтом тепловіддачі 20-60 Вт/мК 

[230]. Третя ступень, охолодження в шнековому теплообміннику, виконує 

роль допоміжного охолоджувача, в разі порушень роботи попередніх систем. 

5.3.1. Розробка холодильника першої ступені 2700/900С. 

Розробці холодильника 1-ї ступені передували передпроектні дослі-

дження охолодження сипучого матеріалу. Для цього була розроблена матема-

тична модель, що враховує теплообмін в шарі дисперсного матеріалу і в графі-

товій стінці теплообмінника, а також залежність теплофізичних властивостей 

матеріалу в шарі і в стінці від температури. 

Математична модель трубного елементу вертикального теплообмінника 
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(рис. 5.5) заснована на рішенні задачі нестаціонарної теплопровідності. При-

пущеннями в моделюванні були постійна за перетином швидкість дисперсного 

графіту і структура шару. Було прийнято, що елементи теплообмінника мають 

циліндричну форму. Зовнішня поверхня теплообмінної труби охолоджується 

за рахунок конвекції. 

Згідно [229] диференціальне рівняння нестаціонарної теплопровідності 

в циліндричній системі координат має наступний вигляд: 

 ρ∙с (t)∙
∂t
∂τ  = 

1
r ∙

∂
∂r λ t ∙r∙

∂t
∂r

∂
∂h λ t ∙

∂t
∂h . (5.1) 

 

Рівняння (5.1) вирішувалося за граничних умов (5.2-5.5): 

 на осі теплообмінника: 

 

Рисунок 5.4. Елемент холодильника 1-ї ступені (а) та розрахункова 

схема його математичної моделі (б) 

1 - корпус теплообмінника;  

2 - теплообмінна труба;  

3 - сипучий матеріал 

а) б) 
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− λеф.м(t)∙
∂t
∂r r = 0

= 0 (5.2) 

 

 на поверхні теплообмінної труби: 

 − λст(t)∙
∂t
∂r r   = αст∙ tст − tв , (5.3) 

 

 на кордоні шару дисперсного графіту і графітової стінки: 

 − λеф.м(t)∙
∂t
∂r    =  − λст(t)∙

∂t
∂r r    (5.4) 

 

Визначення ефективного коефіцієнту теплопровідності дисперсного гра-

фіту здійснювалося за допомогою напівемпіричної залежності Ю.М. Абзалова 

і А.С. Невського [234]: 

 

λеф.м(t) = 
1

1  ε
λм(t) + ε

A∙σ0∙dч∙T3 + B
dч

,    Вт м∙К⁄ . 
(5.5) 

 

Перевірка адекватності математичної моделі проводилася за нев’язкою 

теплового балансу теплообмінної труби, величина якої не повинна перевищу-

вати 0,1%: 

 

δ = 
Qвх  Qвих+ Qохл

Qвх
∙100, %.  (5.6) 

 

Рішення здійснюється кінцево-різницевим методом елементарних теп-

лових балансів [235]. Для апроксимації використана неявна схема. Робочий 
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простір і стінка теплообмінної труби розбивалася на вузлові точки, які є 

центрами елементарних осередків. Рішення системи алгебраїчних рівнянь ал-

гебри здійснювалось методом прогонки з використанням локально-одновимі-

рної схеми. 

Для визначення конструктивних характеристик першої ступені охоло-

дження діапазон дослідження обмежувався висотою до 10 м, виходячи з умов 

розмірів будівельного майданчика, а також кількістю паралельних трубних 

елементів до 11 шт. Методика розрахунку передбачала визначення на основі 

числа таких елементів масової витрати матеріалу в одній трубі за швидкості 

руху графіту 0,001 м / с. Графічна залежність зміни температури за висотою 

для nтр теплообмінних труб представлена на рис. 5.5. Результати досліджень 

зведені в таблицю 5.1. 

 

 

а) nтр = 5 шт., d1 = 0,232 м  б) nтр = 7 шт., d1 = 0,196 м 

в) nтр = 9 шт., d1 = 0,173 м  г) nтр = 11 шт., d1 = 0,157 м 

Рисунок 5.5. Профіль температур за висотою 

холодильника 1-ї ступені [236]. 

Висота Н, м Висота Н, м 

Висота Н, м Висота Н, м 
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Таблиця 5.3 

Результати досліджень [236] 

Кількість 

труб, шт. 

Внутрішній 

діаметр, м 

Витрата мате-

ріалу, т / год 

Висота 

труб, м 

Маса пучка 

труб, т 

3 0,30 0,33 7,2 0,43 

5 0,23 0,20 4,5 0,35 

7 0,20 0,14 3,2 0,30 

9 0,17 0,11 2,6 0,28 

11 0,16 0,91 2,1 0,25 

 

Конструкторська розробка холодильника була виконана ДП «КБ Пів-

денне». З урахуванням габаритних характеристик будівельного майданчика 

був обраний теплообмінник з 7 паралельних труб. Принципова схема холоди-

льника 1 з перехідником 2 з печі показана на рис. 5.7. Основною робочою час-

тиною холодильника 2500С / 900С сім рівновіддалених відносно загальної 

осі холодильника труб 3 з оболонками 4 (рис. 5.6). Зовнішній діаметр труб – 

190 мм; товщина графітових вкладишів – 15 мм; температура робочого матері-

алу на вході в холодильник – до 2700С; температура робочого матеріалу на 

виході з холодильника – не більше 900С; температура води на вході в холо-

дильник – 70С; температура води на виході з холодильника – не більше 95С; 

витрата води – 9,17 кг / с. 

Внутрішня теплонапружена порожнина труб 3 захищена графітовими кі-
льцями 5, які виконують роль теплоізоляції, а також зберігають робочий мате-
ріал від забруднення солями металів. Зверху и знизу до труб 3 и оболонок 4 
приварені трубні дошки 6 ... 9. Трубні дошки 8, 9 створюють вхідній колектор 
для охолоджувальної води, трубні дошки 6, 7 – вихідний колектор. Колектори 
приварені до зовнішніх поверхонь оболонок 4. До верхньої трубної дошки 9 
приварений фланець 10 для з'єднання з перехідником 2, який з'єднується з 
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піччю за допомогою фланця 12. Ззовні верхньої трубної дошки 9 передбачена 
теплоізоляція 13 із твердого графіту у вигляді трубної дошки з отворами для 
подачі гарячого матеріалу із печі в труби 3. Для забезпечення рівномірної по-

дачі гарячого матеріалу в сім труб отвір центральної труби зменшено на  50%. 

У порожнині між трубами 3 и оболонками 4 через верхній колектор 14 підво-
диться холодоагент – хімічно очищена вода. Відведення води – через нижній 
колектор 15. 

Під час роботи печі гарячий матеріал із печі через перехідник 2 надхо-
дить у верхню трубну дошку із графіта (графітову решітку) 13 і через сім труб 

Рисунок 5.6. Конструкція холодильника 1-ї ступені. 

ДП «КБ Південне» 



267 

 

рухається вертикально униз під дією сили тяжіння. Швидкість руху робочого 
матеріалу забезпечується шнековим живильником, який установлено унизу за 
ходом руху матеріалу. Для збільшення швидкості руху охолоджувальної води 
в порожнини між трубами 3 та оболонками 4 передбачені гвинтоподібні напря-
мні у вигляді прихватів приварених до зовнішніх стінок труб 3 прутка 16. Ру-
хаючись униз по трубах 3, робочий матеріал через графітові кільця 5 віддає 
тепло холодоагенту. У верхній частині графітових вкладишів передбачена ви-
бірка, яка забезпечує повітряний прошарок для додаткового термічного опору 
(рис. 1.3). Аналогічні вибірки передбачені у графітовій решітці 13. Додаткові 
термічні опори дозволяють знизити температуру труб, що, в свою чергу, дає 
можливість використати дешеві сталі і забезпечити теплопередачу без кипіння 
холодоагента. 

Крім того, графітові вкладиші 5 розташовані на деякій відстані від стінок 
3, і в щілини між стінками 3 і вкладишами 5 засипається дрібнодисперсний 
графіт або встановлюється графітова повсть, яка має дуже малий коефіцієнт 
теплопередачі. Через нижній перехідник холодильника робочий матеріал по-
дається в наступну ступінь охолодження. 

На рис. 5.6 також показана конструкція перехідника 2 між холодильни-
ком 1 і піччю. Оскільки діаметр подачі робочого матеріалу із печі суттєво 
менше умовного діаметру холодильника, у верхній частині перехідник має 
зменшений діаметр для проходження робочого матеріалу і спеціальну конфі-
гурацію. Принцип охолодження внутрішніх теплонапружених поверхонь пе-
рехідника аналогічний охолодженню холодильника. Перехідник має робочі 
стінки, робоче верхнє кільце та оболонки. Між оболонками і робочими стін-
ками передбачені напрямні у вигляді прутка всередині. 

Внутрішні теплонапружені поверхні стінок захищені графітовими цилі-
ндрами і графітовим кільцем. Графітовий циліндр 29 спирається на графітове 
кільце 30, яке виконується підсиленим зі збільшенням його товщини у стінки 
17 до 72 мм. Нижній графітовий циліндр 28, на який спирається графітове кі-
льце 30, розташовано на деякій відстані від стінки 17. 
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На рис. 5.6 також показана конструкція перехідника для з’єднання осно-

вного холодильника з холодильником, розробленим «Центром матеріалознав-

ства», м. Київ (900-600С). Перехідник складається з двох фланців 1 і 3 і стінки 

2. За допомогою фланця 3 сферичної форми товщиною 20 мм перехідник  з’єд-

нується з основним холодильником. За допомогою фланця 1 квадратної форми 

товщиною 20 мм перехідник з’єднується з холодильником, розробленим ТОВ 

«Центр матеріалознавства», м. Київ. 

5.3.2. Розробка холодильника другої ступені 900/300С. 

За результатами аналізу схеми холодильника першої ступені та умов 

внутрішнього теплообміну у другій ступені було прийнято конструкцію 

холодильника із рухомим щільним шаром, в якому шар рухається униз під дією 

сил тяжіння у вертикальній шахті. Поверхні теплообміну, водоохолоджувані 

труби, розташовані перпендикулярно та виконують роль турбулізаторів 

(перемішувачів) матеріалу, що дозволяє збільшити коефіцієнт тепловіддачі зі 

сторони матеріалу до 20-60 Вт/мК, тобто на декілька порядків по відношенню 

до попередньої схеми [230]. 

Одним із принципових питань було унеможливлення вторинного забру-
днення графіту та запобігання зношення труб. За для цього для обраних марок 
конструкційної сталі були проведені випробування на стійкість труб по відно-
шенню до вуглецевих матеріалів [237]. За результатами було обрано матеріал 
труб.  

Тепловий розрахунок холодильника був оснований на інженерній мето-
диці теплообмінних апаратів відповідної схеми руху теплоносіїв та методів ви-
значення інтенсивності теплообміну [230-231]. В результаті, холодильник має 
наступні техніко-економічні характеристики: витрати дисперсного матеріалу 
на вході у холодильник – 1000 кг/год, витрати води на холодильник – 54000 
кг/год, температуру дисперсного матеріалу на вході у холодильник – 900°С, 
температуру  дисперсного матеріалу на виході з холодильника – 300°С, темпе-
ратуру води на вході у холодильник – 30°С,температуру  води на виході з хо-
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лодильника – 35°С. Тиск води перед холодильником – 0,3-0,4 МПа, переріз ро-

бочої частини холодильника 11 м, розмір труб Ø50х5 мм, кількість труб 100 

шт, кількість ярусів – 10 шт, кількість труб у ярусі – 10 шт, кількість секцій 
уздовж руху води – 2. 

Принциповий вид холодильника та його секцій наведено на рис. 5.8. В 
конструкції холодильника передбачена установка 3 вибухових клапанів на 
верхньому конусі. Також в схемі керування холодильника передбачено 
аварійне відключення води.  

Як уже було відзначено раніше, в якості додаткової системи 
охолодження передбачений водоохолоджуваний шнековий живильник 
конструкції ТОВ «Центр матеріалознавства». 

 
 
5.4. Розробка допоміжного обладнання комплексу 

 
 
До складу допоміжного обладнання цеху входять сушарка, допалювач 

відхідних газів разом із конвектором, циклон та скрубер очищення газів. 

Рисунок 5.8. Принципова схема та загальний вигляд холодиль-

ника 2-ї ступені 900/300С (ТОВ «Центр матеріалознавства») 

а) б) 
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Сушарка (рис. 5.9) призначена для сушіння і прогрівання матеріалу, що 
подається у піч, до температури 125оС. Необхідність застосування цього еле-
менту схеми обумовлена запобіганням утворення агресивної атмосфери у ро-
бочому просторі печі у результаті дисоціації молекул води та водню, який 
спричиняє утворення взривонебезпечних сумішей у відхідних газах. 

Сушарка являє собою апарат з киплячим шаром оброблюваного матері-

алу, який розширюється по всій висоті проточної частини з постійним кутом 

конусності. Вологий матеріал, що висушується від живильника через трубоп-

ровід 1 подається в порожнину сушильної камери 2. Теплоносій – повітря, що 

нагрівається до температури 300оС в змішувачі 3, подається в сушильну камеру 

2 через пристрій підводу 4, що являє собою обмежену порожнину з решіткою 

5 у верхній частині. Решітка 5 виконана у вигляді пластини, яка має рівномірно 

розташовані за площиною отвори. Площа, що займають отвори, складає  10% 

Рисунок 5.9. Принципова схема та загальний вигляд сушарки 125С 

(ДП «КБ Південне») 

1 – трубопровід подачі матеріалу; 2 – сушильна камера; 3 – змішу-

вач з пальником МДГГ-25; 4 – пристрій підводу теплоносія; 5 – ре-

шітка; 6 – трубопровід відводу матеріалу; 7 – трубопровід 

а) б) 
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від площі решітки. 

Матеріал, що висушується, знаходиться в завислому стані в сушильній 

камері доти, поки із сушильної камери не буде виведена волога і частки мате-

ріалу за допомогою хаотичного руху через трубопровід відводу матеріалу 6. 

Висота і ширина сушильної камери 2 розрахована за умов збереження 

завислих частинок в порожнині камери. Сепаративна зона спроектована за 

припущення відсутності виносу повітрям найменших частинок через трубоп-

ровід 7. До змішувача 3 приєднується газовий пальник типу МДГГ-25 потуж-

ністю 200 кВт та трубопровід підводу повітря для забезпечення потрібних па-

раметрів газу, що подається в сушарку. 

Допалювач (рис. 5.10) разом із пальником-змішувачем призначені для 

забезпечення процесу нейтралізації горючих компонентів відхідних газів та 

зниження температури газового потоку до  1300оС. Подальше зниження тем-

ператури газу до  300оС забезпечується конвектором, встановленим за допа-

лювачем. 

Допалювач з пальником-змішувачем і конвектор фактично уявляють со-

бою котел-утилізатор [238]. Пальник-змішувач призначений для забезпечення 

рівномірного змішування поточних газів з повітрям, яке подається від зовніш-

нього джерела. Повітря, яке надходить у пальник-змішувач через патрубок пі-

дводу 1, надходить у порожнину, яка створена зовнішньою 2 і внутрішньою 3 

стінками пальника крізь кільцеву щілину 4. Площу перерізу, утвореного зовні-

шньою 2 і внутрішньою 3 стінками, обрано виходячи із забезпечення надійного 

охолодження внутрішньої стінки пальника (500оС), яка омивається поточними 

високотемпературними газами. Рівномірність змішування повітря з поточними 

газами забезпечується подачею повітря через шість рівномірно розташованих 

щілин 5. Для з`єднання пальника-змішувача з патрубками для підводу поточ-

них газів і котлом передбачені фланцеві з`єднання 6 і 7, ущільнення стиків яких 

забезпечується встановленням мідної прокладки квадратного перерізу. 
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Для забезпечення працездатності в умовах контакту з високотемперату-

рними поточними газами внутрішня стінка виконана із сталі 12Х18Н10Т з на-

несенням на її зовнішню поверхню захисного покриття, яке зберігає від угару 

поверхню пальника. В якості матеріалу для інших елементів пальника-змішу-

вача обрано сталь 20. 

Після змішування з повітрям димовий газ надходить у котел (рис. 5.11). 

Останній призначено для завершення процесу горіння, досягнення рівномір-

ності потоку газу, зниження його температури і швидкості. Димовий газ, що 

змішується з повітрям в пальнику-змішувачі 1, надходить у топку котла 2, що 

уявляє собою циліндричну трубу з днищем із сталі 20, розміри якої вибрано 

виходячи із забезпечення досягнення рівномірності потоку газу в топці. Для 

забезпечення працездатності матеріалу котла в його конструкції передбачено 

водяне охолодження, яке складається із патрубків для підведення 3 і відве-

дення 4 води і тракту охолодження 5. Через отвір фланця 6 газ надходить далі 

в конвектор. який забезпечує температуру газів на виході 300оС. 

Для розпалювання, зупинки і забезпечення допалювання газу печі на 

знижених режимах її роботи в конструкції котла передбачено установка піло-

тного пальника в установочному патрубку 7. В якості пілотного вибрано паль-

ник типу ЭИВ-01-НН. На зовнішній стінці тракту охолодження котла виконано 

підсилення у вигляді обичайки 8 для приварки монтажних елементів кріп-

лення, конфігурація яких буде уточнена за результатами компоновки елемен-

тів печі в виробничому приміщенні. 

Витрати води через тракт охолодження котла вибрано за умови забезпе-

чення температури води на виході 95оС і вхідної температури 70оС і складає 

42,5 м3/годину за тиску води на вході в тракт охолодження 6 кгс/см2. Прохід-

ний переріз тракту охолодження обирався, у підсумку, з огляду на забезпе-

чення мінімального гідравлічного опору за температури стінки з боку води не 

вище температури насичених парів. 
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Згідно до вимог технічного завдання температура зовнішніх поверхонь 

конструкції не повинна перевищувати 45оС. Для дотримання вказаних вимог 

зовнішні поверхні котла теплоізольовані мінеральною повстю. 

Конвектор (рис. 5.11) уявляє собою стальну зварену конструкцію (цилі-

ндр 1) і призначається для охолодження суміші газів із печі, що надходить із 

допалювача. В якості охолоджувача використовується вода. Витрати води не 

більше 15,5 м3/год. Газ з температурою 1600 К надходить в конвектор і, прохо-

дячи через 77 димогарних труб 2, охолоджується до температури 600 К. Діа-

метр димогарних труб 38 мм, довжина 870 мм. 

Во вхідній частині конвектора розташована запобіжна мембрана 9, яка 

виключає зруйнування конвектора під час підняття тиску газу в допалювачі 

вище припустимого. 

Рисунок 5.10. Принципова схема та загальний вигляд допалювача  

ДП «КБ Південне» 

1 – пальник-змішувач; 2 – топка; 3, 4 – патрубок; 5 – тракт охолодження; 6 – 

вихідний фланець; 7 – установочна труба пілотного пальника; 8 – обичайка 

а) б) 
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Силовою частиною конвектора є сталевий циліндр 1. Всередині циліндру 

вварені дві трубні дошки 7 с димогарними трубами 8. В верхній і нижній час-

тинах циліндра 1 є патрубки з трубопроводами 5 і 6 для подачі й відведення 

охолоджувальної води. 

Таблиця 5.4 

Параметри конвектора 

Зовнішній діаметр циліндру 586 мм 

Товщина стінки циліндру 8 мм 

Температура газу на вході 1600 К 

Температура газу на виході 600 К 

Температура води на вході 70оС 

Температура води на виході не більше 95оС 

Витрати води на охолодження не менше 15,5 м3/год 

Кількість димогарних труб 77 

Діаметр димогарних труб 38 мм 

Довжина димогарних труб 870 мм 

 

Рисунок 5.11. Принципова схема та загальний вигляд конвектора 

ДП «КБ Південне» 

1 – циліндр; 2 – кришка задня; 3 – фланець; 4 – фланець; 5 – трубопровід; 

6 – трубопровід; 7 – дошка трубна; 8 – труба димогарна; 9 – мембрана; 10 

– решітка; 11 – фланець; 12 – кільце 
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Во вхідну частину конвектора надходить газ. Ця частина окремо охоло-

джується водою, має фланець 3 для з`єднання з допалювачем і патрубок з фла-

нцем 4 для розташування в ньому запобіжної мембрани 11. Матеріали конс-

трукції – ст. 3 та ст. 20. 

Після проходження конвективних поверхонь газовий потік надходить у 

циклон з метою видалення з нього зважених частинок пилу. Схема циклону 

показана на рис. 5.12. 

Газовий потік із зваженими в ньому частками з порівняно високою шви-

дкістю вводиться через патрубок 1 в циклон з гвинтоподібною кришкою 2. 

Оминаючи вихлопну трубу 3, потік у вигляді обертової низхідної спіралі пря-

мує циліндричною частиною корпусу 4 униз. По мірі просування униз до 

отвору 6 частина потоку під впливом різниці тиску прямує до вихлопної труби. 

Переважна частина зважених частинок за інерцією відкидається до стінки ци-

клону і разом з газовим потоком рухається униз, проходячи через нижній отвір 

в бункер циклона. В бункері 7 завихрений потік змінює свій напрямок і втрачає 

швидкість, внаслідок чого відбувається випадіння зважених частинок. Очи-

щені гази рухаються по висхідній (внутрішній) спіралі до вихлопної труби, че-

рез яку виводяться із циклона. Унизу до бункера примикає пиловий затвор 10, 

за допомогою якого відбувається виведення уловлених частинок із апарату. В 

якості базового циклону обрано циліндричний циклон типу ЦН-15, який відрі-

зняється меншими габаритами порівняно з аналогами, а також більш сталою 

роботою з пилом, схильним до налипання. 

Сировиною для печі є кальцинований кокс і природний графіт. Розраху-

нок циклону виконано для найгірших умов роботи, а саме унесення найбільш 

дрібної фракції графіту. 

За витрати пилу на вході в циклон 2,74 кг/год й щільності сировини ρтв = 

2000 кг/м3 об’ємна витрата пилу з урахуванням ефективності циклону склада-

тиме 0,0012 м3/год. Отже, заповнення 2/3 об’єму бункеру здійсниться за ≈ 133 
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години. 

В якості матеріалу елементів циклону вибрано сталь 3. Згідно вимогам 

технічного завдання температура зовнішніх поверхонь конструкції не повинна 

перевищувати 45ºС. Для дотримання вказаних вимог зовнішні поверхні цик-

лону теплоізольовані мінеральною вагою товщиною 0,02 м. 

Скрубер (рис. 5.13) призначений для мокрого очищення димових газів 

від пилу, що утворюється під час спалювання дисперсного вуглевмісного ма-

теріалу у допалювачі печі. До складу виробу входять: корпус розбірний; сис-

тема зрошування; відцентровані тангенціальні форсунки; поплавковий прист-

рій регулювання рівня шламу; механізм відведення шламу; система аварійного 

вимикання подачі води. 

Рисунок 5.12. Принципова схема та загальний вигляд циклона 

ДП «КБ Південне» 

1 – вхідний патрубок; 2 – гвинтоподібна кришка; 3 – вихлопна труба; 4 - 

циліндричний корпус; 5 – конічна частина корпусу; 6 – пиловипускний 

отвір; 7 – бункер; 8 – технологічний отвір. 

а) б) 
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Корпус скруберу складається з циліндричної робочої частини та нижньої 

конусної частини. Корпус скруберу розбірний та має отвори для технічного 

обслуговування. Форсунки – знімні. Внутрішня поверхня скруберу виконана із 

корозійностійкої сталі та забезпечує можливість надійної експлуатації за тем-

ператур до 400С. Стійкість забезпечена за рахунок використання корозійнос-

тійких марок сталі 10Х17Н3М2Т (для виготовлення корпусу і патрубків) та 

12Х18Н10Т (для виготовлення форсунок).  

Температура димових газів на вході у скрубер становить не більше 

300С. Допустиме її короткотривале (5-10 хв.) збільшення на 50С. 

Газ подається у нижню частину скруберу між конусом та активною ви-

сотою агрегату. Відведення газу здійснюється у верхній частині за межами ак-

тивної висоти скруберу. З метою забезпечення рівномірного розподілу газу ре-

комендується патрубок для підведення газу відцентрувати уздовж вертикаль-

ної осі корпусу скрубера та спрямувати униз. 

Внутрішній діаметр скруберу 1460 мм. Активна висота (зона проми-

вання) скруберу 3670 мм. Загальна висота скруберу 3000 мм. Діаметр патрубку 

Рисунок 5.13. Принципова схема (а) та зовнішній вигляд скруберу (б). 

ТОВ «Центр матеріалознавства» 

а) б) 
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для підведення газу 500-600 мм. Діаметр патрубку для відведення газу 400-500 

мм. Діаметр труби для підведення води до скрубера 80-100 мм. 

Розташування форсунок у 3 яруси. У кожному ярусі форсунки повинні 

створювати рівномірне заповнення перерізу скрубера факелом. Форсунки двох 

нижніх ярусів розміщуються у напрямку, що забезпечує розпил вертикально 

уверх. Форсунки третього верхнього ярусу розміщуються у напрямку, що за-

безпечує розпил вертикально униз з метою запобігання унесення крапель. Го-

ризонт першого ярусу форсунок співпадає з початком активної висоти робо-

чого простору скрубера. Горизонт третього ярусу форсунок співпадає з кінцем 

активної висоти робочого простору скрубера. Другий ярус форсунок розміщу-

ються на відстані 1000 мм від першого нижнього ряду. 

Відведення шламу за межами активної висоти скруберу. Діаметр патру-

бку для відведення шламу 400-500 мм. Для відведення шламу передбачений 

спеціальний затвор на базі поплавкового механізму. Затвор працює автомати-

чно за встановленим рівнем рідини у нижній конусній частині скрубера. Якщо 

є потреба привід затвору може бути виконаний електричним. 

Техніко-економічні параметри скруберу включають: 

витрати теплоносіїв: 

- газу на вході у скрубер за нормальних умов 1,5 нм3/с; 

- газу на вході у скрубер за дійсних умов 3,1 м3/с; 

- газу на виході зі скруберу за дійсних умов 2,0 м3/с; 

- води на скрубер 6,4 л/с; 

температури теплоносіїв: 

- газу на вході у скрубер 300С; 

- газу на виході зі скрубера 50С; 

- води на вході у скрубер 20С; 

гідравлічні показники: 

- гідравлічний опір по газу – 250-1000 Па; 

- тиск води перед форсунками – 0,3-0,4 МПа; 
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параметри забрудненого газу: 

- пил – продукт згоряння вуглевмісної сировини; 

- запиленість – 1 г/м3; 

- розмір частинок пилу – 25-30 мкм; 

ефективність очищення: 

- ступінь очищення не менш 88%; 

характеристики запиленого потоку 

- запиленість газу до 5 г/м3;  

- розмір частинок пилу більше 10 мкм; 

характеристики форсунок:  

- тип механічні відцентровані, тангенціальні; 

- кут розкриття факелу 60-90; 

- витрата води на форсунку 10,7 л/хв; 

- кількість форсунок у кожному ярусі – 12 шт.; 

- загальна кількість форсунок – 36 шт.; 

- розрахунковий тиск – 0,3-0,4 МПа; 

- діаметр крапель 0,6-1 мм. 

 

 

ВИСНОВКИ  ДО  РОЗДІЛУ  5 

 

 

1. За участю ДП «Конструкторське бюро «Південне» (Дніпро, Україна), 

ТОВ «Центр матеріалознавства» (Київ, Україна) та ТОВ «УкрНІІЕлектротерм» 

(Запоріжжя, Україна) за підтримки US Department of Energy (SW Washington, 

DC, US), Brookhaven National Laboratory (New York, US) і міжурядової дипло-

матичної організації «Український Науково-Технологічний Центр» (Київ, Ук-

раїна) для умов American Energy Technologies Co. (Chicago, US) розроблена те-
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хнологія термічного очищення вуглецевої сировини на основі високотемпера-

турної електротермічної печі псевдозрідженого шару, яка дозволяє здійсню-

вати обробку вуглецевої сировини в якості природних графітів, нафтових кок-

сів та відпрацьованих анодів LIBs. Зокрема технологія включає ділянки подрі-

бнення матеріалу до фракцій 250-2000 мкм, попереднього сушіння в режимі t 

= 125С, власно електротермічну ділянку (основний процес), а також системи 

охолодження готового продукту, очищення газів, димовидалення та подачі 

азоту. 

2. Розроблено конструкцію високотемпературної електротермічної печі 

псевдозрідженного шару продуктивністю 1 т/год для обробки вуглецевого ма-

теріалу за температур 2500-3000С, яка складається із сталевого водоохоло-

джуваного корпусу, центрального графітового електроду діаметром 400 мм, 

графітової футеровки із висотою та внутрішнім діаметром робочого простору 

відповідно 3100 та 800 мм, газорозподільчої решітки, верхньої та нижньої во-

доохолоджуваних кришок.  

Розрахунковий питомий електричний опір шару матеріалу у печі складає 

0,05-0,35 Омм, струм – 21-7 кА, падіння напруги 80-240В, електрична потуж-

ність – 1,8-2,3 МВт. Відповідно до прийнятих конструктивних рішень, визна-

чено теплові баланси печі та розроблені режими пуску та експлуатації печі в 

залежності від продуктивності й робочої температури. 

3. Розроблено три-ступеневу систему охолодження готового продукту 

після термічної обробки, яка включає: першу ступень 2700-900С у вигляді ве-

ртикального прямотрубного теплообмінника із графітовими вставками для 

руху матеріалу у середні труб; друга 900-300С у вигляді вертикальної шахти 

прямокутного перерізу із поперечними водоохолоджуваними трубами; та 

третя < 300С у вигляді водоохолоджуваного шнеку, що виконує роль допомі-

жного холодильника. 

За результатами математичного моделювання теплообміну в охолоджу-

вачі першої ступені визначено раціональні характеристики розміру графітових 
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вставок 190×15 мм та їх відповідна кількість – 7. Загальна довжина секцій хо-

лодильника першої ступені складає 3000 мм. 

4. Розроблено допоміжне обладнання технологічного комплексу з термі-

чної обробки вуглецевої сировини: сушарка вихідного матеріалу, допалювач 

відхідних газів, циклон та скрубер. Сушарка забезпечує видалення вологи із 

матеріалу за температури 125С, що запобігає попаданню водню в атмосферу 

печі та відхідні гази. Допалювач разом із пальником-змішувачем та конвекто-

ром забезпечують нейтралізацію горючих компонентів відхідних газів та зни-

ження температури газового потоку відповідно до 1300оС та 300С.  

 

 

Основні положення розділу опубліковані в [217, 236-238]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. На основі аналізу загального стану світового ринку вуглецевих матеріа-

лів встановлено, що одним з найбільш динамічно зростаючих його сегментів є 

задоволення попиту на графітову сировину високої якості із вмістом вуглецю бі-

льше 99,95%, яка використовується для виготовлення анодів літій-іонних акуму-

ляторів.  

Серед відомих технологій фінішної стадії отримання батарейних марок 

графіту найбільш привабливим є спосіб обробки вуглецевої сировини у високо-

температурних ЕТПКШ, який дозволяє у комплексі вирішувати технічні задачі 

термічного очищення матеріалу від сторонніх хімічних домішок та його графіта-

ції. У порівнянні до відомих поширених альтернативних процесів (в електротер-

мічних печах щільного шару, методах хлорнотермічної обробки та кислотного 

вилуговування) зазначений спосіб відрізняється високим ступенем технологіч-

ності завдяки реалізації поточного руху матеріалу, а також конкурентоспромож-

ними показниками енергоспоживання на рівні 2,0-3,0 кВтгод/кг, собівартості та 

відповідно низького рівня негативного впливу на навколишнє середовище.  

2. Вивчення особливостей рівноважного хімічного складу вуглецевих ма-

теріалів ресурсної бази України для умов високотемпературної термічної обро-

бки за наявності азоту як агенту псевдозрідження показало, що в якості вихідної 

сировини для отримання батарейного графіту можуть бути застосовані природ-

ний графіт Заваллівського родовища, а також антрацити та «зелені» нафтові ко-

кси. Перед термічною обробкою в ЕТПКШ зазначені матеріали повинні обов’яз-

ково проходити стадію сушіння та, у випадку вугілля і продуктів нафтопереро-

бки, попередню кальцинацію в режимі 1500-2500С, що гарантує мінімальні 

втрати вуглецю. Температура термічної обробки у виробництві батарейного гра-

фіту в ЕТПКШ визначається умовами видалення сторонніх хімічних елементів 



283 
 
та часом графітації і має бути на рівні > 2800C.   

3. На основі експериментальних і розрахунково-теоретичних досліджень, 

із застосуванням двофазної теорії псевдозрідження, уточнено загальне фізичне 

уявлення явища електричної провідності неоднорідного киплячого шару елект-

ропровідних частинок в атмосфері інертного газу за температур 273-3500К і ти-

ску P  0,1 МПа. Показано, що явище провідності киплячого шару обумовлено 

електроконтактною взаємодією частинок його емульсійної фази за непровідних 

властивостей газових пузирів. Провідність шару водночас слід розглядати, як ре-

зультат певного середнього (діючого) числа фізичних контактів частинок, які 

відчувають незначні динамічні навантаження. 

Динаміка зростання електричного опору шару під час псевдозрідження є 

результатом поступового розриву фізичних контактів частинок зі збільшенням 

витрати газу й в значно меншій мірі залежить від об'ємної частки газових пузирів 

і контактного тиску в шарі. 

Ефект зниження ПЕО неоднорідних псевдозріджених систем зі збільшен-

ням щільності струму й температури процесу обумовлений мінливими умовами 

теплообміну та механічною взаємодією часток, що утворюють електропровідні 

ланцюжки. При цьому він безпосередньо пов'язаний із виділенням джоулевої те-

плоти в точкових контактах і дисипацію енергії в їх в околу. Характер впливу 

щільності струму й температури процесу визначається ступенем неоднорідності 

й розмірами шару, діаметром частинок і, відповідно, кількістю розімкнених кон-

тактів в емульсійної фазі. 

4. Розроблена комплексна напівемпірична математична модель провідно-

сті шару дисперсних частинок електропровідного матеріалу, що включає дифе-

ренціальне рівняння безперервного миттєвого електричного поля в шарі з неод-

норідними властивостями за постійного струму, а також систему кінцевих алге-

браїчних рівнянь щодо потенціалів частинок. Водночас прийнято, що потенціали 

частинок зосереджені в їх геометричних центрах, а механічні зв'язки (фізичні ко-

нтакти), в шарі з відомою морфологічної структурою, утворюють полігональний 
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електропровідний каркас. 

Математична модель ґрунтується на емпіричних залежностях опору конта-

кту як функції ПЕО матеріалу, розміру часток, щільності струму і температури. 

Постановка задачі враховує геометрію робочого простору і орієнтацію електро-

дів, температуру і тиск в шарі, гідродинамічний і електротермічний режими про-

цесу, електроконтактні властивості дисперсних частинок та гранулометричний 

склад матеріалу. 

5. На основі двофазної моделі псевдозрідженного шару частинок вуглеце-

вих матеріалів встановлено, що за рівномірного розподілу газових пузирів і їх 

об'ємній частці  = 2-5% відносна електрична провідність шару становить = 

0,96-0,92. У разі проходження одиночного пузирю, відповідно максимальній не-

однорідності киплячого шару, відносна провідність в зазначеному діапазоні до-

рівнює 0,98-0,95. 

Зміна розміру та взаємного розташування пузирів відносно один одного 

практично не впливають на електричну провідність шару. 

На основі чисельного рішення потенційної задачі провідності ізотропних 

структур отримана регресійна залежність провідності шару від об'ємної частки 

бульбашок  = 0,99  1,34∙δ з достовірністю апроксимації R2 > 0,99, яка може 

бути використана для моделювання ПЕО пузиркового киплячого шару з рівно-

мірно розподіленими пузирями в інтервалі δ = 0-0,3.  

6. Для аналізу електропровідних властивостей дисперсного матеріалу за-

пропоновано поняття коефіцієнту каркасу шару, який показує у скільки разів 

провідність даної системи відрізняється від провідності простої регулярної кубі-

чної упаковки в напрямку, що збігається з упорядкованим розташуванням утво-

рюючих її елементів. На основі імітаційного моделювання упаковки встанов-

лено, що для нерухомого щільного шару, що продувається, в умовах діючої спря-

мованої масової сили, коефіцієнт каркасу в ядрі реальних класифікованих полі-

дисперсних систем із співвідношенням розміру часток не більше 2,5:1 приймає 



285 
 
значення в інтервалі 0,91-0,98 і не залежить від взаємного напрямку вектору ма-

сової сили і електричного струму. 

З урахуванням уточненого уявлення про явище фізичної провідності шару 

під час псевдозрідження, визначена графічна форма взаємозв'язку коефіцієнту 

каркасу емульсійної фази киплячого шару, як функції частки розімкнених конта-

ктів. Встановлено, що характер даного зв'язку має схожий вигляд із залежністю 

ПЕО шару. Водночас кількість розімкнених контактів за числа псевдозрідження 

W = 0,75 становить близько 30%; за W = 1,25 – відповідно 60-70%. 

7. На основі алгоритму послідовного заповнення одиночними частинками 

сферичної форми, розроблена математична модель випадкової упаковки поліди-

сперсного шару в полі діючої масової сили в обмеженому об’ємі, розмір якого на 

кілька порядків перевищує розмір часток. Перевірка адекватності моделі пока-

зала її відповідність до відомих експериментальних і розрахункових результатів 

щодо порозності і координаційного числа частинок однакового розміру, а також 

сталість отриманих рішень. 

Для визначеного одиничного кубічного об’єму 111 при заповненні ку-

лями в кількості 64 тис. з відносним медіанним діаметром 0,025 і співвідношен-

ням максимального й мінімального розміру часток ≤ 2,5, координаційне число 

полідисперсних систем N в ядрі шару складає 6,02-6,14, а порозність  – 0,39-

0,41. Подібні властивості шару обумовлені, з одного боку, вузьким класифікова-

них складом дисперсного матеріалу, а з іншого, – безперервністю функції розпо-

ділу гранулометричного складу. 

8. З метою обґрунтованого вибору кроку дискретизації математичної пос-

тановки задач тепломасообміну в шарі введено поняття мінімального об’єму 

шару, як деякого обмеженого фрагменту з мінімально допустимим лінійним ро-

зміром, який містить кінцеве число елементів, за умови, що фізичні та геометри-

чні властивості даного фрагменту ідентичні з властивостями всього масиву час-

тинок. 
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На основі комплексного аналізу імітаційних моделей полідисперсних сис-

тем визначено межі існування елементарного об’єму ядра шару. З похибкою в 

межах 1% порозність фрагменту набуває значення відповідні до ядру шару за 

розмірів елементарного об’єму 6-8d; координаційне число – за 10-15d; коефі-

цієнт каркасу – за 12-15d. Отже, критерію елементарного об’єму шару за всіма 

трьома ознаками загалом, задовольняє фрагмент розміром 12-15d. 

Для фрагментів 12-15d поблизу плоских обмежуючих поверхонь товщина 

прикордонного шару з порушеною структурою, відмінною від властивостей ядра 

шару, знаходиться в межах до 2d. 

9. Розроблено експериментальний стенд для дослідження електропровід-

них властивостей дисперсних систем, що включає комплекс з трьох експериме-

нтальних установок для визначенням ПЕО: 1) щільного шару, який продувається 

без зовнішнього механічного навантаження; 2) щільного шару, що продувається 

під тиском; 3) шару під час псевдозрідження. Застосування даного комплексу до-

зволяє досліджувати залежність ПЕО шару як функції розміру частинок в інтер-

валі dч  3 мм, тиску шару  0 кПа, режиму псевдозрідження – W = 0-4, виду 

матеріалу і електродів, співвідношення внутрішніх розмірів апарату. 

За результатами фізичного моделювання процесу псевдозрідження части-

нок тигельного графіту марки ГТ-1 (dч = 0,28 мм) визначено взаємозв'язок між 

гідродинамічним режимом і питомим електричним опором шару в діапазоні спів-

відношення висоти до еквівалентного діаметру поперечного перерізу шару елек-

тродної зони 1-2,5. Показано, що основна перебудова шару, виражена в стрім-

кому збільшенні електричного опору в результаті розриву контактів частинок, 

протікає в інтервалі чисел псевдозрідження W = 0,75-1,25. За висоти піделектро-

дної ділянки, що перевищує діаметр апарату, і вільному розширенні шару, крат-

ність збільшення ПЕО по відношенню до нерухомого шару становить 8,5-10. Зі 

зменшенням глибини занурення центрального електроду спостерігається незна-

чна тенденція до підвищення питомого електричного опору киплячого шару, 
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обумовлена більшим ступенем однорідності шарів малої висоти. 

10. На основі експериментальних досліджень з подальшим теоретичним 

підтвердженням встановлено, що в інтервалі чисел псевдозрідження W = 0-1,0 

опір контакту шару з електродами зростає пропорційно витраті газу приблизно в 

два рази. Подібна динаміка обумовлена формуванням газових пузирів в ядрі та 

відповідно агломератів матеріалу на периферії. 

Основне виділення джоулевої теплоти в високотемпературних ЕТПКС ві-

дбувається в ядрі шару. Величина ПЕО контактної зони між киплячим шаром 

частинок графіту і графітовими електродами має такий же порядок, що і в ядрі 

шару, в зв'язку з чим, роль електродних поверхонь у виділенні теплоти невелика 

і визначається виключно ступенем їх розвитку відносно розмірів шару, що у пі-

дсумку формує локальну щільність струму. 

11. Експериментально отримані значення ПЕО щільного шару для поро-

шку електродного (ЕГ-1) і тигельного графіту (ГТ-1) під тиском в діапазоні тиску 

шару 11-50 кПа та без навантаження. За результатами обробки даних побудовані 

регресійні моделі питомої електричного опору нерухомого шару як функції роз-

міру часток і тиску, що забезпечують розрахунок електропровідності з похибкою 

не більше 15%. На основі аналогічних залежностей і каркасного уявлення про 

структуру шару розроблена методика визначення середнього значення контакт-

ного електричного опору між двома дисперсними частинками в шарі. 

12. На основі уточненого фізичного уявлення явища електричної провідно-

сті шару і експериментальних даних про вплив електротермічного режиму на 

ПЕО шару отримана регресійна залежність визначення ПЕО електротермічного 

киплячого шару частинок графіту як функції питомої теплової потужності в оди-

ниці об'єму, температури шару, діаметру частинок, об'ємної частки пузирів і ко-

ефіцієнту каркасу шару. Похибка залежності по відношенню до експерименталь-

них даних не перевищує 30%. 

Виконано параметричний аналіз зв'язків між ПЕО киплячого шару, розмі-

ром частинок, структурою шару і питомою потужністю в об’ємі печі. Визначено, 
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що для агрегатів з великою питомою потужністю необхідно використовувати 

дрібнодисперсний матеріал і навпаки. Ефективним способом управління елект-

ротермічним режимом є зміна коефіцієнту каркасу шару в перехідному режимі 

псевдозрідження за W = 0,75-1,25 за рахунок витрати псевдозріджуючого агенту, 

а також шляхом накладення вібрацій в розвиненому пузирковому режимі псев-

дозрідження за W > 1,25. 

За результатами досліджень розроблена методика визначення ПЕО з вико-

ристанням відомих вихідних даних: щільності і гранулометричного складу мате-

ріалу, потужності й профілю робочого простору печі, режиму псевдоожиження 

та температури процесу. 

13. Показано, що робота високотемпературних ЕТПКС з коаксіальним ро-

зташуванням електродів характеризується нерівномірним виділенням теплоти за 

радіусом, що обумовлено зменшенням електричного опору і збільшенням маси 

матеріалу у напрямку від електроду до футеровки. В діапазоні співвідношення 

діаметрів активної зони і електроду Dа / Dе = 1,4-2,3 потужність джерел джоуле-

вої теплоти від поверхні електроду до футеровки знижується в 2-5 разів. Резуль-

татом останнього є вихід некондиційного продукту, зменшення ресурсу роботи 

центрального електроду і підвищення питомої витрати електроенергії. Тому для 

ефективної роботи агрегату і гарантованого перемішування матеріалу, режим 

псевдозрідження повинен бути розвиненим. 

14. За результатами чисельного моделювання потенційної задачі електри-

чного струму й виділення теплової потужності в робочому просторі ЕТПКС з 

урахуванням впливу ділянки під електродом в діапазоні розмірів відносних ви-

соти активної зони Hа / Dе = 0,5-5, діаметру активної зони Dа / Dе = 1,4 2,3, висоти 

ділянки під електродом Hпе / Dе = 0,25-2 встановлено, що основним чинником, 

який визначає розподіл потужності між зонами печі, є висота активної зони. За 

значень Hа / Dе  2 внесок ділянки під електродом в загальну потужність печі не 

перевищує 15%. Збільшення висоти цієї зони в межах Hпе / dе > 1 не впливає на її 

відносну теплову потужність. 
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15. Аналіз співвідношення променевої і конвективної складових перене-

сення теплоти в об’ємі киплячого шару в інтервалі робочих температур 2000-

3000С за ефективної довжини променю < 2 мм показав, що частка теплового 

випромінювання на два порядки нижче конвективного переносу. Водночас дис-

персні частинки свіжого матеріалу розміром dч = 0,1-2 мм нагріваються перева-

жно в результаті теплового випромінювання, досягаючи температури печі про-

тягом перших кількох секунд з моменту потрапляння в активну зону нагріву. 

Оцінка екстремального варіанту нагріву холодної дисперсної частинки з 

найбільшим внутрішнім термічним опором (Sk → max) за температури печі tроб 

= 3000С, виконана для частинок прожареного нафтового коксу розміром dч = 2 

мм, показала значення критерію Sk в межах  0,15, що дозволяє приймати вугле-

цевмісні частки менших розмірів термічно тонкими тілами. 

16. На основі математичного моделювання процесу теплообміну в об’ємі 

ЕТПКС встановлено, що відносна неоднорідність температурного поля t / tроб за 

інших рівних умов знижується зі збільшенням температури процесу tроб, змен-

шенням продуктивності G; збільшенням розміру часток dч, збільшенням висоти 

активної зони Hа, зменшенням співвідношення діаметрів Dа / Dел; збільшенням 

числа псевдозрідження W, зменшенням втрат теплоти через стінку Qвтр. При-

чому, вплив робочої температури, режиму псевдозрідження втрат теплоти в дос-

лідженому діапазоні вдає взнаки в найменшій мірі. 

Узагальнення результатів чисельного експерименту дозволило встановити, 

що основними факторами, що впливають на градієнт температур за радіусом ЕТ-

ПКС t / tроб є: частка втрат теплоти через футеровку печі Qвтр; співвідношення 

діаметрів активної зони і центрального електроду Dа / Dе, як опосередкований 

фактор неоднорідності тепловиділень за радіусом шару; безрозмірний час пере-

бування матеріалу в активній зоні нагріву Fo* = aеф/ Dекв
2, як фактор інерційності 

квазістаціонарного процесу тепломасообміну. На основі регресійного аналізу 



290 
 
отримана залежність t / tроб, яка дозволяє виконувати оцінку неоднорідності те-

мпературного поля. 

17. Проведено параметричні дослідження зв'язків розмірів активної зони 

печі з її електротермічними режимами в діапазоні: напруги на електродах 20-220 

В, ПЕО киплячого шару 0,01-0,17 Омм, ємності печі 5-500 кг, допустимої щіль-

ності струму 5-25 А / см2 і співвідношення діаметрів активної зони та електроду 

Dа / Dе = 1,4-2,3. На підставі отриманих результатів побудована номограма для 

визначення розмірів ЕТПКС. 

З використанням -теореми показано, що відносні висота і відносний діа-

метр активної зони ЕТПКС є функціями безрозмірних потужності печі 

Р1 = N∙ / U2∙V1/3 і діаметру електроду Р2 = Dе/V1/3. Отримано вираз, що встано-

влює зв'язок між гідравлічними і електротермічними параметрами роботи ЕТ-

ПКС, як функції співвідношення висоти На і еквівалентного діаметра Dекв актив-

ної зони від параметрів Р1 і Р2 . 

18. На основі спільного аналізу теплового балансу і результатів параметри-

чного дослідження розроблена методика розрахунку розмірів робочого простору 

ЕТПКС, яка дозволяє визначати внутрішні розміри за певних значень продукти-

вності, тривалості обробки, напруги на електродах, питомого електричного 

опору киплячого шару та робочої температури. Показано, що діаметр електроду 

і розмір частинок повинні прийматися близькими до нижньої межі з можливого 

діапазону їх значень. Реалізація зазначених умов дозволяє отримати розвинену 

висоту активної зони печі, а також мінімальні втрати від охолодження і з газами, 

що в комплексі забезпечує енергетичну ефективність і надійність експлуатації 

ЕТПКС. 

19. У рамках міжнародного партнерського проекту P482 «Recycling of spent 

batteries from electric drive vehicles» (2012-2014 рр) кафедра промислової теплое-

нергетики НМетАУ спільно з ТОВ «Центр матеріалознавства» (м.Київ, Україна) 
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і ДП «Конструкторське бюро« Південне » за підтримки Департаменту Енерге-

тики США та Брукхевінской Національної Лабораторії (м.Нью-Йорк, США), 

Українського Науково-Технологічного Центру (НТЦУ: м. Київ, Україна) та уча-

сті Американської енерготехнологічна Компанії (м Чикаго, США) розробили 

конструкцію пілотної ЕТПКС продуктивністю 10 кг / год. Згідно із завданням 

АЕТС розробка печі виконана для обробки графіту з розміром фракцій 100 мкм. 

Розрахункова продуктивність печі складає 0-10 кг / год; температура обробки 

2000-2500С.  

Відповідно до розробленої методики були визначені наступні конструкти-

вні розміри печі: внутрішній діаметр робочого простору – 105 мм; діаметр елек-

троду – 60 мм; висота активної зони – 350 мм; висота ділянки під електродом – 

200 мм; висота надшарової зони 500; зовнішній діаметр графітової футеровки – 

305 мм; зовнішній діаметр теплової ізоляції - 705 мм. 

20. Шляхом математичного моделювання спільної задачі теплообміну ЕТ-

ПКС і питомого електричного опору шару побудовані і досліджені ВАХ-ки печі, 

які включають: ВАХ-ки електротермічного киплячого шару для заданих значень 

температури в діапазоні від 0 до 2700С; ВАХ-ки електротермічного киплячого 

шару та заданій продуктивності печі Gмін = 0-10 кг / год; криві щільності струму 

на поверхні центрального електроду, на поверхні футеровки і середньої за раді-

усом печі i (I); криві постійної потужності N = const в діапазоні 5-40 кВт. 

На основі аналізу ВАХ визначена область сталої роботи ЕТПКС, що ви-

ключає ймовірність короткого замикання і падіння потужності. Для частинок за-

даного розміру кожній продуктивності відповідає своя гранична температура, 

яка може бути досягнута в процесі експлуатації. Ця температура знаходиться в 

точці дотику лінії U (I, G = const) до кривої U (I, t = const). Наприклад, для про-

дуктивності G = 2,5 кг / год розрахункова гранична температура процесу знахо-

диться в діапазоні 2500-2600С.  

За результатами аналізу ВАХ-к печі розроблені режими розігріву, зміни 
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температури і продуктивності, а також підтримки заданих продуктивності й те-

мператури. 

21. Проведено тестові випробування печі шляхом нагрівання тигельного 

графіту марки ГТ-1 розміром фракцій dч = 0,28 мм. В ході розігріву режимні па-

раметри роботи установки змінювалися в наступному діапазоні: електрична по-

тужність 6-13 кВт; напруга 12-36 В; електричний струм в печі 200-500 А; тиск 

азоту під розподільної гратами 260-400 мм в.ст.; витрата азоту 8-26 л / хв. По 

закінченню експериментів здійснювалися випуск матеріалу в приймальний бун-

кер і контрольне вимірювання його температури контактним датчиком. Співста-

влення експериментальних даних по нагріванню матеріалу в діапазоні до 700С 

і математичної моделі печі показало відповідність результатів. 

22. На основі комплексного аналізу конструкцій ЕТПКС безперервної дії 

встановлено, що причиною можливих погіршень показників ступеню очищення 

графіту можуть бути випадковий вихід матеріалу та недосконала схема подачі 

сировини в шар. Перший механізм є невід'ємною характеристикою однокамер-

них апаратів киплячого шару і полягає в однаковій ймовірності покидання робо-

чої зони як вже обробленого продукту, так і сировини. Другий – обумовлений 

можливим потраплянням сировини в зону під центральним електродом при ло-

кальному збігу векторів агрегатів емульсійної фази і сировини. Для зазначених 

процесів особливої важливості набуває динаміка нагріву частинок сировини, що 

надходять у киплячий шар. 

23. Для підвищення якості термообробки вуглецевого матеріалу в ЕТПКС 

запропонований режим дискретно-безперервного завантаження / розвантаження 

сировини, в якому середній період термообробки 0 розбивається на окремі опе-

раційні цикли. Кожен з таких циклів включає реалізацію трьох послідовних ета-

пів: 1) стадію завантаження сировини 1; 2) стадію витримки 2; 3) стадію виван-

таження готового продукту 3. Водночас середній час термообробки 0 залиша-
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ється без змін, динаміка дискретного виходу матеріалу відповідає ідеальної мо-

делі перемішування киплячого шару, а стабільність роботи печі забезпечується 

ємністю печі і частотою операційних циклів n за період 0. 

24. За дискретно-безперервного завантаження / вивантаження матеріалу 

амплітуда коливання тепловмісту матеріалу в шарі без урахування акумулюючих 

властивостей елементів робочого простору визначається відносною тривалістю 

стадій завантаження / розвантаження і кількістю операційних циклів n за період 

середнього часу термообробки. Причому абсолютне значення зміни амплітуди 

ентальпії ядра киплячого шару (I1 - I2) пропорційне тепловому дефіциту I. В 

умовах, коли кількість операційних циклів n > 20, а частка часу завантаження / 

розвантаження знаходиться в інтервалі k = 0,1-0,5, зміна ентальпії ядра шару в 

циклі завантаження / витримка / розвантаження не перевищує 5%. 

25. З метою підвищення надійності ЕТПКС та спрощення конструкції ді-

лянки під електродом в якості альтернативного варіанту з використанням газо-

розподільної решітки запропонована конструкція агрегату на основі подачі псе-

вдозріджуючого агенту через центральний електрод з розподільними соплами в 

його нижній торцевій частині. 

Порівняльні результати експериментального дослідження подачі газу че-

рез решітку і центральний електрод показали, що для шару з відносною висотою 

Hа / Dекв = 3 і Hа / Dекв = 6 за зміни схеми подачі газу на «центральну» амплітуда 

опору через електрод знижується на 36% і 60 %. Отже, запропонована конструк-

ція дозволяє реалізувати більш стабільний електротермічний режим ЕТПКС. 

26. На основі критичного аналізу можливих варіантів використання теп-

лоти готового продукту на потреби теплопостачання споживачів електротерміч-

ного цеху, генерації електроенергії та нагрівання матеріалу встановлено, що ути-

лізація теплоти за замкнутою технологічною схемою шляхом зниження тепло-

вого дефіциту вихідної сировини і застосуванням проміжного інертного тепло-

носія у вигляді азоту, є найбільш обґрунтованою. При цьому на рівні ЕТПКС 
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спільно вирішуються енергетична і технологічна задачі: економія потужності 

печі і зниження фізичного зносу центрального електроду. Реалізація технологіч-

ного використання теплових ВЕР в ЕТПКС запропонована на базі секційних ка-

скадних утилізаторів теплоти. 

27. Розроблено математичну модель теплових і гідродинамічних процесів 

у високотемпературних секційних утилізаторах киплячого шару, що дозволяє до-

сліджувати вплив на їх теплову роботу гранулометричного складу матеріалу, ро-

бочих температур, числа секцій, теплових втрат через футеровку і співвідно-

шення витратних теплоємностей теплоносіїв. 

На основі отриманої моделі встановлено, що найбільш ефективним є вико-

ристання утилізаторів за парного компонування секцій в холодильнику продукту 

і підігрівачеві сировини за схемою 2: 2/3: 3/4: 4 та співвідношення витратних те-

плоємностей газу і матеріалу Wг / Wм = 2,15- 3,01. Водночас економія потужності 

з урахуванням можливих енергетичних витрат на виробництво проміжного теп-

лоносія азоту в основному технологічному процесі в процентному відношенні 

визначається переважно компонуванням секційного утилізатора. Схеми 2:2, 3:3, 

4:4 з урахуванням додаткових витрат електроенергії на генерацію азоту забезпе-

чують економію електроенергії в основному технологічному процесі 22%, 32% і 

38% відповідно. 

Схема на основі однокамерних апаратів 1:1 дає економію електроенергії 

близько 4%, що робить її практичне застосування недоцільним. Подальше збіль-

шення кількості секцій (за схемою 5:5 і вище) призводить до незначного зрос-

тання температури підігріву. Заміна парного компонування утилізатора на непа-

рне супроводжується зниженням ефективності роботи утилізатора, а ступень пі-

дігріву сировини практично не залежить від розподілу секцій між нижнім та вер-

хнім теплообмінниками. 

28. З участю ДП «Конструкторське бюро «Південне» (Дніпро, Україна), 

ТОВ «Центр матеріалознавства» (Київ, Україна) та ТОВ «УкрНІІЕлектротерм» 

(Запоріжжя, Україна) за підтримці US Department of energy (SW Washington, DC, 
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US), Brookhaven National Laboratory (New York, US) і міжурядової дипломатич-

ної організації «Український Науково-Технологічний Центр» (Київ, Україна) для 

умов American Energy Technologies Co. (Chicago, US) розроблена технологія тер-

мічного очищення вуглецевої сировини на основі високотемпературної електро-

термічної печі псевдозрідженного шару, яка дозволяє здійснювати обробку вуг-

лецевої сировини в якості природних графітів, нафтових коксів та відпрацьова-

них анодів LIBs. Зокрема технологія включає ділянки подрібнення матеріалу до 

фракцій 250-2000 мкм, попереднього сушіння в режимі 125С, власно електроте-

рмічну ділянку (основний процес), а також системи охолодження готового про-

дукту, очищення газів, димовидалення та подачі азоту. 

29. Розроблено конструкцію високотемпературної електротермічної печі 

псевдозрідженного шару продуктивністю 1 т/год для обробки вуглецевого мате-

ріалу за температур 2500-3000С, яка складається із сталевого водоохолоджува-

ного корпусу, центрального графітового електроду діаметром 400 мм, графітової 

футеровки із висотою та внутрішнім діаметром робочого простору відповідно 

3100 та 800 мм, газорозподільчої решітки, верхньої та нижньої водоохолоджува-

них кришок.  

Розрахунковий питомий електричний опір шару матеріалу у печі складає 

0,05-0,35 Омм, струм – 21-7 кА, падіння напруги 80-240В, електрична потуж-

ність – 1,8-2,3 МВт. Відповідно до прийнятих конструктивних рішень, визначено 

теплові баланси печі та розроблені режими пуску та експлуатації печі в залежно-

сті від продуктивності й робочої температури. 

30. Розроблено три-ступеневу систему охолодження готового продукту пі-

сля термічної обробки, яка включає: першу ступень 2700-900С у вигляді верти-

кального прямотрубного теплообмінника із графітовими вставками для руху ма-

теріалу у середні труб; другу – 900-300С у вигляді вертикальної шахти прямо-

кутного перерізу із поперечними водоохолоджуваними трубами; та третю – < 
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300С у вигляді водоохолоджуваного шнека, що виконує роль допоміжного хо-

лодильника. 

За результатами математичного моделювання теплообміну в охолоджувачі 

першої ступені визначено раціональні характеристики розміру графітових вста-

вок 190х15 мм та їх відповідна кількість – 7. Загальну довжина секцій холодиль-

ника першої ступені складає 3000 мм. 

31. Розроблено допоміжне обладнання технологічного комплексу з термі-

чної обробки вуглецевої сировини: сушарка вихідного матеріалу, допалювач від-

хідних газів, циклон та скрубер. Сушарка забезпечує видалення вологи із матері-

алу в режимі 125С, що запобігає попаданню водню в атмосферу печі та відхідні 

гази. Допалювач разом із пальником-змішувачем та конвектором забезпечують 

нейтралізацію горючих компонентів відхідних газів та зниження температури га-

зового потоку відповідно до 1300оС та 300С.  
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РЕЗУЛЬТАТИ  ІМІТАЦІЙНОГО  МОДЕЛЮВАННЯ  ВЛАСТИВОСТЕЙ  

ПОЛІДИСПЕРСНИХ  ПАКУВАНЬ 

 

 

Таблиця А.1 

Характеристика гранулометричного складу досліджених упаковок 

№ упаковки 

Коефіцієнт 
неоднорідно-
сті грануло-
метричного 

складу  

Нижня межа 
розміру час-
ток відносно 
медіанного 

діаметру min 

Верхня межа 
розміру час-
ток відносно 
медіанного 

діаметру max 

Співвідно-
шення роз-
міру часток 
max/min 

1 ~ 1,0 0,82 1,22 1,5 
2 ~ 1,0 0,67 1,00 1,5 
3 ~ 1,0 1,00 1,50 1,5 
4 ~ 1,0 0,71 1,41 2 
5 ~ 1,0 0,50 1,00 2 
6 ~ 1,0 1,00 2,00 2 
7 ~ 1,0 0,63 1,58 2,5 
8 ~ 1,0 0,40 1,00 2,5 
9 ~ 1,0 1,00 2,50 2,5 
10 2,5 0,82 1,22 1,5 
11 2,5 0,67 1,00 1,5 
12 2,5 1,00 1,50 1,5 
13 2,5 0,71 1,41 2,0 
14 2,5 0,50 1,00 2,0 
15 2,5 1,00 2,00 2,0 
16 2,5 0,63 1,58 2,5 
17 2,5 0,40 1,00 2,5 
18 2,5 1,00 2,50 2,5 
19 4 0,82 1,22 1,5 
20 4 0,67 1,00 1,5 
21 4 1,00 1,50 1,5 
22 4 0,71 1,41 2,0 
23 4 0,50 1,00 2,0 
24 4 1,00 2,00 2,0 
25 4 0,63 1,58 2,5 
26 4 0,40 1,00 2,5 
27 4 1,00 2,50 2,5 
28 - 1,00 1,00 1,0 
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А.1. Порозність, координаційне число та коефіцієнт каркасу ядра щільного 

шару.  

Таблиця А.2 

Порозність елементарного об’єму 
№ 

упа-
ко-
вки 

Лінійний розмір елементарного об’єму у калібрах діаметру кулі 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 0,283 0,410 0,397 0,400 0,387 0,398 0,397 0,395 0,400 0,399 0,401 0,397 0,401 0,400 0,399 0,399 0,398 0,399 0,399 

2 0,317 0,380 0,393 0,382 0,388 0,396 0,395 0,401 0,397 0,400 0,399 0,398 0,398 0,399 0,397 0,399 0,398 0,399 0,398 

3 0,310 0,356 0,373 0,386 0,386 0,391 0,392 0,395 0,395 0,396 0,398 0,396 0,397 0,398 0,398 0,398 0,397 0,398 0,398 

4 0,384 0,355 0,366 0,389 0,382 0,393 0,392 0,392 0,394 0,390 0,393 0,393 0,394 0,390 0,394 0,393 0,393 0,393 0,393 

5 0,333 0,377 0,398 0,398 0,389 0,393 0,389 0,389 0,393 0,395 0,391 0,394 0,392 0,395 0,392 0,394 0,393 0,394 0,393 

6 0,224 0,355 0,375 0,376 0,376 0,393 0,383 0,391 0,393 0,391 0,394 0,391 0,393 0,393 0,393 0,394 0,393 0,393 0,393 

7 0,246 0,390 0,353 0,389 0,387 0,390 0,381 0,393 0,390 0,387 0,389 0,389 0,385 0,392 0,388 0,390 0,390 0,390 0,389 

8 0,161 0,360 0,381 0,383 0,395 0,395 0,388 0,386 0,391 0,388 0,387 0,392 0,387 0,390 0,389 0,390 0,389 0,389 0,390 

9 0,325 0,304 0,371 0,369 0,396 0,380 0,383 0,386 0,387 0,384 0,390 0,386 0,386 0,389 0,387 0,387 0,387 0,386 0,387 

10 0,366 0,352 0,405 0,382 0,401 0,392 0,398 0,400 0,396 0,399 0,397 0,397 0,399 0,396 0,399 0,398 0,397 0,397 0,398 

11 0,334 0,340 0,386 0,390 0,396 0,396 0,400 0,400 0,401 0,398 0,400 0,399 0,400 0,399 0,401 0,399 0,399 0,399 0,399 

12 0,313 0,375 0,387 0,384 0,394 0,395 0,401 0,395 0,400 0,399 0,398 0,399 0,400 0,399 0,400 0,398 0,399 0,400 0,399 

13 0,294 0,316 0,381 0,373 0,392 0,388 0,392 0,393 0,392 0,396 0,393 0,395 0,395 0,397 0,395 0,395 0,395 0,393 0,394 

14 0,367 0,345 0,394 0,391 0,389 0,397 0,395 0,389 0,398 0,397 0,395 0,396 0,396 0,396 0,397 0,396 0,397 0,396 0,396 

15 0,346 0,333 0,372 0,402 0,384 0,398 0,394 0,394 0,397 0,394 0,396 0,397 0,392 0,397 0,393 0,396 0,395 0,395 0,396 

16 0,341 0,352 0,363 0,379 0,385 0,383 0,383 0,388 0,386 0,389 0,390 0,389 0,391 0,390 0,391 0,390 0,391 0,392 0,390 

17 0,274 0,360 0,370 0,365 0,381 0,383 0,388 0,385 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,390 0,394 0,393 0,392 0,393 0,392 

18 0,299 0,337 0,398 0,384 0,395 0,389 0,386 0,390 0,395 0,386 0,388 0,389 0,389 0,392 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 

19 0,250 0,359 0,373 0,398 0,386 0,395 0,396 0,395 0,397 0,401 0,396 0,399 0,398 0,398 0,397 0,399 0,398 0,398 0,399 

20 0,303 0,371 0,374 0,389 0,389 0,398 0,394 0,398 0,396 0,401 0,397 0,399 0,400 0,398 0,399 0,400 0,398 0,400 0,398 

21 0,397 0,378 0,376 0,394 0,397 0,397 0,399 0,398 0,399 0,397 0,400 0,398 0,399 0,398 0,398 0,399 0,399 0,399 0,399 

22 0,266 0,381 0,368 0,391 0,388 0,392 0,395 0,389 0,395 0,398 0,396 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,396 

23 0,301 0,330 0,404 0,373 0,394 0,391 0,394 0,394 0,396 0,395 0,397 0,396 0,397 0,396 0,399 0,396 0,398 0,396 0,397 

24 0,218 0,415 0,360 0,396 0,390 0,391 0,400 0,393 0,397 0,395 0,398 0,398 0,396 0,398 0,396 0,397 0,398 0,397 0,397 

25 0,261 0,391 0,361 0,388 0,379 0,393 0,385 0,391 0,395 0,390 0,395 0,392 0,393 0,394 0,393 0,393 0,392 0,393 0,393 

26 0,356 0,369 0,370 0,388 0,385 0,389 0,394 0,392 0,397 0,392 0,397 0,394 0,395 0,396 0,395 0,395 0,394 0,396 0,394 

27 0,275 0,387 0,395 0,394 0,394 0,390 0,391 0,396 0,394 0,398 0,398 0,397 0,399 0,397 0,399 0,397 0,397 0,399 0,397 

28 0,308 0,384 0,383 0,388 0,408 0,403 0,407 0,407 0,410 0,407 0,406 0,406 0,407 0,406 0,406 0,406 0,407 0,406 0,406 
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Таблиця А.3 

Координаційне число 
№ 

упа-
ковки 

Лінійний розмір елементарного об’єму у калібрах діаметру кулі 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 6,06 6,10 6,11 6,09 6,09 6,05 6,05 6,06 6,05 6,05 6,04 6,05 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 

2 6,04 6,13 6,10 6,10 6,07 6,11 6,07 6,06 6,05 6,04 6,04 6,04 6,03 6,04 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 

3 6,01 6,14 6,08 6,07 6,05 6,04 6,05 6,06 6,06 6,05 6,05 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,03 6,03 

4 6,54 6,43 6,22 6,19 6,22 6,18 6,16 6,12 6,13 6,12 6,12 6,11 6,10 6,09 6,09 6,09 6,08 6,08 6,07 

5 6,43 6,24 6,18 6,19 6,16 6,15 6,15 6,13 6,12 6,13 6,11 6,10 6,09 6,08 6,08 6,08 6,09 6,09 6,08 

6 6,40 6,27 6,27 6,24 6,19 6,20 6,18 6,14 6,15 6,12 6,10 6,11 6,10 6,09 6,09 6,09 6,08 6,08 6,08 

7 6,39 6,37 6,37 6,36 6,31 6,30 6,23 6,22 6,20 6,19 6,17 6,18 6,15 6,13 6,14 6,13 6,13 6,12 6,12 

8 6,37 6,32 6,43 6,29 6,37 6,27 6,22 6,21 6,19 6,19 6,18 6,18 6,16 6,15 6,14 6,14 6,13 6,13 6,12 

9 6,91 6,55 6,41 6,32 6,26 6,30 6,28 6,26 6,23 6,21 6,17 6,19 6,18 6,19 6,15 6,15 6,14 6,14 6,12 

10 6,15 6,13 6,06 6,04 6,07 6,07 6,03 6,06 6,05 6,05 6,05 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,03 6,03 6,02 

11 6,29 6,16 6,12 6,09 6,06 6,10 6,08 6,06 6,04 6,04 6,04 6,05 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 

12 6,10 6,15 6,17 6,12 6,07 6,07 6,08 6,07 6,05 6,04 6,04 6,05 6,05 6,05 6,04 6,04 6,03 6,04 6,04 

13 6,32 6,32 6,28 6,27 6,18 6,17 6,14 6,12 6,12 6,11 6,10 6,11 6,10 6,08 6,07 6,07 6,07 6,08 6,07 

14 6,22 6,23 6,25 6,20 6,12 6,12 6,13 6,12 6,13 6,11 6,09 6,08 6,09 6,07 6,08 6,08 6,07 6,06 6,06 

15 6,26 6,27 6,28 6,16 6,14 6,11 6,16 6,14 6,14 6,12 6,11 6,10 6,09 6,08 6,08 6,08 6,08 6,07 6,07 

16 6,56 6,57 6,42 6,35 6,25 6,27 6,23 6,23 6,20 6,18 6,17 6,15 6,16 6,15 6,14 6,12 6,12 6,12 6,11 

17 6,24 6,24 6,23 6,28 6,27 6,19 6,18 6,16 6,15 6,14 6,12 6,11 6,12 6,11 6,10 6,11 6,10 6,10 6,09 

18 6,61 6,48 6,27 6,24 6,20 6,20 6,22 6,21 6,18 6,16 6,14 6,14 6,12 6,11 6,12 6,10 6,10 6,09 6,08 

19 6,15 6,07 6,10 6,08 6,04 6,06 6,05 6,06 6,06 6,04 6,04 6,04 6,05 6,03 6,03 6,04 6,04 6,04 6,03 

20 6,21 6,12 6,06 6,06 6,06 6,07 6,06 6,06 6,06 6,05 6,04 6,04 6,04 6,04 6,03 6,04 6,04 6,03 6,04 

21 6,14 6,03 6,08 6,07 6,04 6,07 6,03 6,03 6,03 6,04 6,04 6,04 6,05 6,04 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 

22 6,31 6,18 6,22 6,15 6,11 6,12 6,13 6,12 6,09 6,09 6,09 6,08 6,08 6,09 6,07 6,08 6,07 6,07 6,07 

23 6,11 6,22 6,15 6,11 6,11 6,12 6,09 6,08 6,08 6,09 6,06 6,07 6,07 6,06 6,06 6,06 6,06 6,05 6,06 

24 6,41 6,23 6,10 6,15 6,10 6,07 6,10 6,07 6,08 6,07 6,06 6,05 6,05 6,05 6,04 6,05 6,05 6,05 6,04 

25 6,41 6,30 6,29 6,24 6,18 6,25 6,19 6,16 6,13 6,14 6,13 6,13 6,11 6,11 6,10 6,10 6,09 6,08 6,08 

26 6,18 6,25 6,18 6,20 6,15 6,16 6,14 6,11 6,12 6,12 6,12 6,10 6,09 6,09 6,07 6,07 6,08 6,07 6,06 

27 6,12 6,16 6,19 6,11 6,11 6,07 6,08 6,06 6,07 6,06 6,06 6,04 6,04 6,05 6,05 6,05 6,04 6,05 6,04 

28 6,11 6,08 6,11 6,15 6,13 6,12 6,13 6,12 6,13 6,12 6,12 6,12 6,13 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 
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Таблиця А.4 

Коефіцієнт каркасу шару 
№ 

упа-
ковки 

Лінійний розмір елементарного об’єму у калібрах діаметру кулі 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 0,892 1,001 0,859 0,876 0,877 0,913 0,895 0,908 0,917 0,925 0,923 0,928 0,928 0,931 0,926 0,927 0,934 0,923 0,934 

2 0,725 0,742 0,840 0,882 0,889 0,926 0,907 0,934 0,936 0,942 0,933 0,931 0,923 0,922 0,926 0,928 0,930 0,928 0,928 

3 0,782 0,878 0,915 0,854 0,889 0,910 0,908 0,919 0,915 0,917 0,916 0,911 0,920 0,924 0,916 0,923 0,920 0,920 0,920 

4 1,109 1,023 0,889 0,851 0,869 0,870 0,853 0,863 0,872 0,887 0,897 0,895 0,889 0,896 0,899 0,903 0,900 0,897 0,918 

5 0,932 0,980 0,832 0,936 0,917 0,913 0,885 0,898 0,889 0,895 0,905 0,900 0,897 0,899 0,902 0,905 0,907 0,908 0,908 

6 0,892 0,853 0,794 0,824 0,821 0,847 0,857 0,884 0,893 0,880 0,884 0,897 0,900 0,896 0,906 0,906 0,905 0,904 0,910 

7 0,677 0,670 0,784 0,899 0,884 0,909 0,889 0,869 0,891 0,879 0,872 0,866 0,888 0,883 0,875 0,879 0,879 0,880 0,889 

8 0,705 1,046 1,031 0,932 0,873 0,892 0,899 0,885 0,880 0,888 0,889 0,881 0,893 0,885 0,886 0,883 0,885 0,879 0,888 

9 0,704 0,685 0,715 0,846 0,852 0,824 0,865 0,877 0,868 0,867 0,873 0,876 0,835 0,872 0,874 0,880 0,876 0,880 0,884 

10 1,022 0,799 0,714 0,850 0,846 0,927 0,887 0,926 0,915 0,900 0,907 0,895 0,909 0,906 0,915 0,902 0,913 0,913 0,922 

11 0,716 1,099 0,882 0,902 0,889 0,931 0,946 0,932 0,927 0,928 0,920 0,924 0,924 0,930 0,937 0,930 0,929 0,927 0,929 

12 0,791 0,849 0,940 0,887 0,905 0,903 0,897 0,927 0,920 0,932 0,924 0,928 0,928 0,935 0,931 0,932 0,932 0,933 0,932 

13 0,596 0,826 0,765 0,796 0,838 0,851 0,886 0,894 0,882 0,899 0,900 0,903 0,912 0,907 0,904 0,903 0,906 0,900 0,914 

14 0,686 0,708 0,776 0,827 0,863 0,866 0,898 0,894 0,893 0,894 0,895 0,900 0,903 0,907 0,906 0,910 0,910 0,905 0,914 

15 0,853 0,788 0,872 0,946 0,896 0,907 0,889 0,898 0,902 0,915 0,912 0,905 0,902 0,904 0,901 0,909 0,875 0,910 0,948 

16 0,607 0,873 0,786 0,837 0,821 0,853 0,868 0,888 0,867 0,878 0,880 0,879 0,890 0,890 0,884 0,886 0,888 0,884 0,886 

17 0,944 0,748 0,797 0,818 0,880 0,833 0,845 0,869 0,875 0,872 0,890 0,883 0,887 0,888 0,898 0,898 0,896 0,895 0,898 

18 0,694 0,930 0,880 0,883 0,847 0,885 0,897 0,885 0,881 0,878 0,872 0,878 0,889 0,895 0,889 0,892 0,895 0,887 0,965 

19 0,639 0,675 0,767 0,836 0,889 0,896 0,891 0,907 0,887 0,912 0,917 0,927 0,928 0,923 0,928 0,925 0,913 0,924 0,924 

20 0,988 1,012 0,949 0,916 0,899 0,898 0,926 0,903 0,907 0,908 0,906 0,908 0,917 0,873 0,913 0,916 0,921 0,917 0,922 

21 0,818 0,792 0,843 0,849 0,877 0,892 0,886 0,916 0,919 0,929 0,917 0,917 0,919 0,923 0,924 0,929 0,926 0,926 0,931 

22 0,820 0,844 0,838 0,847 0,855 0,870 0,867 0,883 0,903 0,921 0,908 0,911 0,901 0,909 0,905 0,901 0,911 0,908 0,912 

23 0,840 0,975 0,870 0,883 0,850 0,858 0,860 0,885 0,890 0,897 0,907 0,916 0,912 0,919 0,915 0,923 0,920 0,920 0,920 

24 0,943 0,966 0,851 0,897 0,912 0,902 0,915 0,907 0,918 0,927 0,921 0,924 0,926 0,932 0,926 0,925 0,926 0,926 0,949 

25 0,614 0,878 0,901 0,880 0,896 0,868 0,896 0,891 0,892 0,917 0,901 0,902 0,901 0,900 0,896 0,903 0,901 0,868 0,901 

26 0,815 0,785 0,885 0,876 0,908 0,892 0,892 0,882 0,898 0,899 0,901 0,910 0,905 0,905 0,904 0,907 0,908 0,909 0,906 

27 0,802 0,843 0,879 0,920 0,892 0,890 0,896 0,914 0,905 0,917 0,907 0,912 0,917 0,917 0,914 0,919 0,922 0,919 0,940 

28 0,712 0,832 0,899 0,919 0,915 0,949 0,953 0,955 0,936 0,941 0,936 0,936 0,928 0,936 0,935 0,934 0,939 0,938 0,942 
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А.2. Порозність, координаційне число та коефіцієнт каркасу елементар-

ного об’єму 151515d щільного шару поблизу стінки. 

 

Таблиця А.5 

Порозність елементарного об’єму 
№ 

упа-
ковки 

Відстань елементарного об’єму від стінки 
0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 

1 0,400 0,398 0,398 0,398 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 

2 0,400 0,397 0,397 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,397 

3 0,401 0,399 0,399 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

4 0,395 0,393 0,393 0,394 0,394 0,394 0,394 0,393 0,393 0,394 0,394 0,393 0,393 0,394 0,394 0,395 0,394 0,394 0,394 

5 0,396 0,394 0,394 0,396 0,396 0,395 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,395 0,395 0,395 0,394 0,394 0,394 0,395 

6 0,393 0,391 0,391 0,393 0,393 0,393 0,392 0,392 0,393 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,393 0,392 0,392 0,392 

7 0,392 0,389 0,389 0,390 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,390 0,390 0,390 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 

8 0,389 0,387 0,388 0,389 0,390 0,390 0,389 0,389 0,390 0,390 0,390 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,390 

9 0,385 0,383 0,383 0,383 0,384 0,385 0,384 0,384 0,384 0,384 0,385 0,385 0,385 0,386 0,385 0,385 0,386 0,386 0,386 

10 0,399 0,397 0,397 0,398 0,398 0,398 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 

11 0,399 0,396 0,397 0,398 0,398 0,398 0,397 0,397 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 

12 0,400 0,398 0,398 0,400 0,400 0,400 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 

13 0,396 0,394 0,394 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 

14 0,397 0,395 0,395 0,395 0,396 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,396 0,396 0,396 0,396 

15 0,397 0,395 0,395 0,396 0,397 0,396 0,396 0,396 0,396 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,398 

16 0,393 0,390 0,390 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,390 0,391 0,391 0,391 0,390 

17 0,394 0,392 0,392 0,393 0,393 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 

18 0,393 0,390 0,390 0,390 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 0,391 

19 0,398 0,396 0,396 0,398 0,398 0,397 0,397 0,398 0,398 0,398 0,397 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 

20 0,400 0,398 0,399 0,399 0,400 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 

21 0,400 0,397 0,397 0,398 0,398 0,397 0,397 0,398 0,398 0,398 0,397 0,397 0,397 0,398 0,398 0,397 0,397 0,397 0,397 

22 0,396 0,394 0,394 0,395 0,396 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 

23 0,399 0,396 0,396 0,397 0,398 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,396 0,396 0,396 

24 0,397 0,395 0,395 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,396 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,396 0,397 0,397 

25 0,394 0,392 0,392 0,392 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,393 0,393 

26 0,396 0,394 0,394 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 

27 0,398 0,396 0,396 0,398 0,398 0,397 0,397 0,397 0,398 0,398 0,398 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 0,397 

28 0,407 0,405 0,405 0,406 0,406 0,405 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 
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Таблиця А.6 

Координаційне число 
№ 

упа-
ковки 

Відстань елементарного об’єму від стінки 
0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 

1 6,001 6,002 6,001 6,001 6,003 6,002 6,022 6,035 6,042 6,043 6,042 6,043 6,042 6,036 6,044 6,042 6,044 6,045 6,042 

2 6,001 6,000 6,001 6,002 6,004 6,006 6,022 6,035 6,040 6,040 6,043 6,043 6,044 6,044 6,043 6,043 6,041 6,039 6,040 

3 5,997 5,997 5,998 5,998 5,998 5,998 6,016 6,029 6,032 6,031 6,035 6,039 6,037 6,033 6,034 6,035 6,038 6,037 6,034 

4 6,045 6,046 6,045 6,044 6,042 6,058 6,076 6,083 6,087 6,093 6,096 6,096 6,096 6,097 6,099 6,098 6,094 6,098 6,098 

5 6,047 6,048 6,048 6,048 6,048 6,063 6,074 6,082 6,087 6,090 6,089 6,089 6,091 6,091 6,091 6,091 6,090 6,093 6,095 

6 6,037 6,039 6,039 6,035 6,037 6,057 6,070 6,079 6,091 6,088 6,085 6,090 6,091 6,093 6,090 6,094 6,095 6,098 6,095 

7 6,088 6,090 6,095 6,101 6,107 6,114 6,121 6,128 6,131 6,136 6,145 6,149 6,150 6,154 6,156 6,151 6,148 6,152 6,149 

8 6,072 6,070 6,072 6,070 6,076 6,095 6,104 6,115 6,121 6,127 6,128 6,133 6,133 6,129 6,136 6,133 6,134 6,142 6,150 

9 6,093 6,088 6,091 6,087 6,087 6,106 6,121 6,130 6,141 6,149 6,155 6,150 6,147 6,157 6,156 6,157 6,156 6,156 6,154 

10 5,996 6,000 6,000 5,998 6,000 5,998 6,014 6,023 6,029 6,031 6,034 6,037 6,037 6,037 6,038 6,036 6,038 6,039 6,043 

11 6,006 6,005 6,008 6,009 6,008 6,007 6,022 6,032 6,036 6,039 6,040 6,040 6,040 6,040 6,046 6,047 6,044 6,045 6,044 

12 6,002 6,002 6,001 6,000 6,002 6,002 6,019 6,032 6,040 6,040 6,041 6,042 6,041 6,037 6,037 6,043 6,045 6,046 6,046 

13 6,040 6,042 6,042 6,041 6,040 6,051 6,063 6,071 6,077 6,079 6,078 6,081 6,086 6,093 6,097 6,094 6,093 6,091 6,094 

14 6,030 6,033 6,027 6,026 6,025 6,036 6,053 6,063 6,069 6,072 6,076 6,075 6,071 6,070 6,069 6,071 6,074 6,074 6,071 

15 6,035 6,038 6,040 6,041 6,043 6,045 6,061 6,075 6,079 6,079 6,082 6,082 6,085 6,088 6,086 6,087 6,088 6,094 6,092 

16 6,090 6,090 6,084 6,086 6,096 6,109 6,121 6,130 6,135 6,137 6,128 6,135 6,138 6,143 6,139 6,145 6,142 6,146 6,146 

17 6,070 6,071 6,073 6,072 6,085 6,100 6,105 6,111 6,118 6,118 6,122 6,121 6,126 6,124 6,123 6,126 6,126 6,124 6,129 

18 6,048 6,047 6,044 6,046 6,048 6,057 6,070 6,084 6,091 6,101 6,106 6,101 6,104 6,104 6,104 6,102 6,102 6,104 6,099 

19 5,998 5,997 5,995 5,996 5,996 5,996 6,014 6,024 6,031 6,033 6,037 6,039 6,037 6,033 6,033 6,033 6,030 6,031 6,032 

20 6,004 6,002 6,002 6,003 6,004 6,008 6,022 6,034 6,039 6,041 6,041 6,040 6,038 6,041 6,044 6,043 6,043 6,045 6,045 

21 5,994 5,995 5,997 5,997 5,997 6,000 6,013 6,031 6,037 6,035 6,035 6,030 6,030 6,033 6,031 6,029 6,029 6,027 6,030 

22 6,040 6,038 6,041 6,039 6,043 6,056 6,069 6,080 6,084 6,084 6,084 6,086 6,089 6,091 6,088 6,087 6,085 6,088 6,095 

23 6,022 6,024 6,024 6,019 6,017 6,029 6,046 6,059 6,063 6,067 6,069 6,068 6,066 6,068 6,068 6,066 6,068 6,070 6,071 

24 6,008 6,008 6,009 6,013 6,013 6,014 6,032 6,045 6,052 6,055 6,055 6,052 6,053 6,054 6,054 6,056 6,059 6,061 6,058 

25 6,039 6,041 6,043 6,042 6,045 6,052 6,068 6,076 6,083 6,089 6,093 6,096 6,099 6,101 6,092 6,094 6,095 6,097 6,098 

26 6,029 6,033 6,033 6,032 6,037 6,047 6,057 6,069 6,078 6,082 6,084 6,081 6,079 6,084 6,086 6,091 6,091 6,093 6,091 

27 6,013 6,013 6,014 6,014 6,016 6,016 6,029 6,044 6,053 6,055 6,056 6,062 6,058 6,055 6,051 6,055 6,055 6,058 6,058 

28 6,084 6,085 6,088 6,087 6,088 6,090 6,088 6,120 6,122 6,123 6,124 6,122 6,125 6,127 6,130 6,129 6,127 6,127 6,126 
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Таблиця А.7 

Коефіцієнт каркасу шару у площині контакту зі стінкою 

№ упако-
вки 

Лінійний розмір елементарної площадки на поверхні стінки 
у калібрах діаметру кулі 

10 12 15 17 20 25 
1 1,250 1,309 1,389 1,363 1,389 1,427 
2 1,266 1,358 1,415 1,389 1,429 1,474 
3 1,220 1,286 1,364 1,403 1,418 1,447 
4 1,370 1,440 1,398 1,410 1,465 1,543 
5 1,282 1,371 1,415 1,460 1,481 1,528 
6 1,351 1,469 1,471 1,460 1,515 1,555 
7 1,613 1,618 1,642 1,597 1,569 1,574 
8 1,250 1,358 1,415 1,396 1,487 1,559 
9 1,408 1,333 1,442 1,497 1,544 1,594 
10 1,250 1,321 1,347 1,424 1,471 1,495 
11 1,282 1,286 1,339 1,383 1,384 1,443 
12 1,429 1,385 1,364 1,445 1,465 1,467 
13 1,538 1,582 1,585 1,651 1,587 1,590 
14 1,351 1,309 1,372 1,417 1,394 1,443 
15 1,515 1,500 1,607 1,606 1,587 1,623 
16 1,351 1,455 1,442 1,513 1,556 1,559 
17 1,282 1,241 1,286 1,338 1,408 1,447 
18 1,587 1,600 1,596 1,661 1,717 1,671 
19 1,299 1,263 1,331 1,332 1,384 1,443 
20 1,220 1,309 1,339 1,357 1,389 1,427 
21 1,389 1,440 1,471 1,445 1,493 1,555 
22 1,250 1,286 1,406 1,389 1,413 1,450 
23 1,220 1,252 1,293 1,314 1,307 1,365 
24 1,449 1,516 1,520 1,562 1,563 1,563 
25 1,299 1,321 1,442 1,467 1,481 1,555 
26 1,250 1,321 1,324 1,370 1,370 1,377 
27 1,370 1,426 1,433 1,431 1,493 1,543 
28 1,316 1,398 1,415 1,467 1,487 1,539 
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ДОДАТОК  Б 

РЕЗУЛЬТАТИ  ІМІТАЦІЙНОГО  МОДЕЛЮВАННЯ  ПРОВІДНОСТІ  

ЕМУЛЬСІЙНОЇ  ФАЗИ  КИПЛЯЧОГО  ШАРУ 

 

 

Таблиця Б.1 

Коефіцієнт каркасу елементарного об’єму 151515d емульсійної фази кипля-

чого шару за частки розімкнених контактів 10% 

№ упа-
ковки 

Показник ступеню у моделі Кравченко-Серебренікова (2.19) 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

1 1,15 1,16 1,16 1,17 1,18 1,18 1,19 1,20 1,20 1,21 
2 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,18 
3 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 
4 1,14 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,18 
5 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 
6 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16 1,16 
7 1,16 1,15 1,15 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 1,13 1,13 
8 1,14 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 
9 1,14 1,13 1,13 1,13 1,12 1,12 1,11 1,11 1,10 1,10 

10 1,13 1,13 1,14 1,14 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18 
11 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,21 
12 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20 
13 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
14 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 
15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 
16 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,15 
17 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 
18 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 
19 1,17 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20 
20 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 
21 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 
22 1,14 1,14 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 
23 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 
24 1,18 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20 
25 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 
26 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 
27 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 
28 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 
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Таблиця Б.2 

Коефіцієнт каркасу елементарного об’єму 151515d емульсійної фази кипля-

чого шару за частки розімкнених контактів 20% 

№ упа-
ковки 

Показник ступеню у моделі Кравченко-Серебренікова (2.19) 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

1 1,40 1,40 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,43 1,43 
2 1,39 1,39 1,40 1,40 1,40 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 
3 1,41 1,42 1,42 1,43 1,43 1,44 1,45 1,45 1,46 1,47 
4 1,45 1,44 1,43 1,42 1,41 1,40 1,39 1,38 1,38 1,37 
5 1,43 1,43 1,44 1,44 1,45 1,45 1,45 1,46 1,46 1,46 
6 1,40 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,42 
7 1,45 1,45 1,44 1,43 1,43 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40 
8 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 
9 1,43 1,42 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,34 1,33 

10 1,42 1,42 1,42 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,44 
11 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 
12 1,41 1,42 1,43 1,44 1,44 1,45 1,46 1,46 1,47 1,48 
13 1,46 1,46 1,46 1,46 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 
14 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,43 
15 1,42 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 
16 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 
17 1,34 1,35 1,36 1,36 1,37 1,37 1,38 1,38 1,39 1,39 
18 1,40 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,43 
19 1,41 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,43 1,43 1,43 1,43 
20 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,44 1,45 1,46 
21 1,39 1,39 1,39 1,40 1,40 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 
22 1,41 1,42 1,42 1,42 1,43 1,43 1,43 1,44 1,44 1,45 
23 1,40 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,45 1,46 1,47 
24 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 
25 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,44 1,44 
26 1,40 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 
27 1,40 1,40 1,40 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 
28 1,37 1,36 1,36 1,36 1,35 1,35 1,35 1,34 1,34 1,34 
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Таблиця Б.3 

Коефіцієнт каркасу елементарного об’єму 151515d емульсійної фази кипля-

чого шару за частки розімкнених контактів 30% 

№ упа-
ковки 

Показник ступеню у моделі Кравченко-Серебренікова (2.19) 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

1 1,77 1,78 1,79 1,80 1,81 1,83 1,84 1,85 1,86 1,88 
2 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,84 1,84 1,84 
3 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 
4 1,81 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,79 1,79 
5 1,85 1,85 1,86 1,86 1,87 1,87 1,87 1,88 1,88 1,89 
6 1,75 1,76 1,78 1,79 1,81 1,82 1,84 1,86 1,87 1,89 
7 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,80 1,80 1,80 
8 1,78 1,78 1,79 1,79 1,80 1,80 1,80 1,81 1,81 1,82 
9 1,80 1,79 1,78 1,78 1,77 1,76 1,75 1,75 1,74 1,73 

10 1,72 1,74 1,75 1,77 1,78 1,80 1,81 1,83 1,85 1,86 
11 1,80 1,80 1,81 1,81 1,82 1,83 1,83 1,84 1,84 1,85 
12 1,85 1,85 1,85 1,85 1,86 1,86 1,86 1,86 1,87 1,87 
13 1,79 1,80 1,80 1,81 1,81 1,82 1,83 1,83 1,84 1,84 
14 1,78 1,78 1,79 1,79 1,79 1,80 1,80 1,80 1,81 1,81 
15 1,84 1,83 1,83 1,82 1,81 1,80 1,79 1,79 1,78 1,77 
16 1,78 1,78 1,79 1,79 1,80 1,80 1,80 1,81 1,81 1,81 
17 1,76 1,76 1,77 1,77 1,78 1,78 1,79 1,79 1,80 1,80 
18 1,84 1,83 1,82 1,81 1,81 1,80 1,79 1,78 1,77 1,77 
19 1,78 1,79 1,79 1,80 1,81 1,82 1,82 1,83 1,84 1,85 
20 1,78 1,78 1,79 1,79 1,80 1,80 1,81 1,81 1,82 1,82 
21 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,79 1,79 1,79 
22 1,76 1,77 1,78 1,79 1,80 1,80 1,81 1,82 1,83 1,84 
23 1,81 1,82 1,82 1,83 1,83 1,84 1,84 1,85 1,85 1,86 
24 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 
25 1,87 1,86 1,85 1,83 1,82 1,81 1,80 1,79 1,78 1,76 
26 1,78 1,79 1,79 1,80 1,80 1,81 1,82 1,82 1,83 1,83 
27 1,74 1,75 1,76 1,77 1,77 1,78 1,79 1,80 1,81 1,82 
28 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 
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Таблиця Б.4 

Коефіцієнт каркасу елементарного об’єму 151515d емульсійної фази кипля-

чого шару за частки розімкнених контактів 40% 

№ упа-
ковки 

Показник ступеню у моделі Кравченко-Серебренікова (2.19) 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

1 2,41 2,42 2,44 2,45 2,46 2,48 2,49 2,51 2,52 2,54 
2 2,45 2,46 2,47 2,48 2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 2,52 
3 2,50 2,50 2,49 2,49 2,49 2,48 2,48 2,48 2,47 2,47 
4 2,38 2,40 2,42 2,44 2,46 2,48 2,50 2,52 2,55 2,57 
5 2,44 2,44 2,44 2,45 2,45 2,46 2,46 2,46 2,47 2,47 
6 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,45 2,46 2,47 
7 2,49 2,49 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,47 
8 2,35 2,37 2,40 2,43 2,45 2,48 2,51 2,53 2,56 2,59 
9 2,56 2,51 2,47 2,42 2,38 2,34 2,29 2,25 2,21 2,17 

10 2,42 2,43 2,44 2,44 2,45 2,45 2,46 2,47 2,47 2,48 
11 2,47 2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 2,53 2,53 2,54 2,55 
12 2,58 2,57 2,57 2,56 2,56 2,55 2,54 2,54 2,53 2,53 
13 2,41 2,42 2,44 2,45 2,47 2,48 2,50 2,51 2,53 2,54 
14 2,53 2,52 2,52 2,51 2,51 2,50 2,49 2,49 2,48 2,48 
15 2,51 2,51 2,51 2,50 2,50 2,50 2,49 2,49 2,49 2,49 
16 2,48 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,46 2,46 2,46 
17 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,50 2,51 2,52 
18 2,37 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,45 2,46 2,47 2,48 
19 2,51 2,53 2,55 2,57 2,60 2,62 2,64 2,66 2,68 2,71 
20 2,50 2,51 2,53 2,54 2,55 2,56 2,57 2,58 2,59 2,60 
21 2,51 2,50 2,49 2,47 2,46 2,44 2,43 2,42 2,40 2,39 
22 2,37 2,40 2,43 2,46 2,49 2,52 2,55 2,58 2,61 2,64 
23 2,46 2,46 2,46 2,47 2,47 2,47 2,47 2,48 2,48 2,48 
24 2,44 2,46 2,48 2,51 2,53 2,56 2,58 2,60 2,63 2,65 
25 2,43 2,44 2,46 2,47 2,49 2,51 2,52 2,54 2,56 2,57 
26 2,55 2,55 2,55 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,53 
27 2,43 2,44 2,45 2,45 2,46 2,47 2,47 2,48 2,49 2,49 
28 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,35 2,35 2,35 2,35 
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Таблиця Б.5 

Коефіцієнт каркасу елементарного об’єму 151515d емульсійної фази кипля-

чого шару за частки розімкнених контактів 50% 

№ упа-
ковки 

Показник ступеню у моделі Кравченко-Серебренікова (2.19) 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

1 3,93 3,95 3,98 4,00 4,03 4,05 4,08 4,10 4,13 4,16 
2 4,14 4,12 4,10 4,08 4,06 4,04 4,02 4,00 3,98 3,96 
3 3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,89 3,95 4,00 4,05 4,10 
4 4,13 4,06 4,00 3,94 3,88 3,82 3,76 3,71 3,65 3,59 
5 3,68 3,72 3,76 3,81 3,86 3,90 3,95 4,00 4,04 4,09 
6 3,98 3,95 3,93 3,91 3,89 3,86 3,84 3,82 3,80 3,77 
7 3,83 3,83 3,84 3,85 3,85 3,86 3,87 3,87 3,88 3,89 
8 3,44 3,45 3,47 3,49 3,50 3,52 3,53 3,55 3,56 3,58 
9 3,50 3,55 3,61 3,66 3,71 3,76 3,82 3,87 3,93 3,99 

10 4,11 4,09 4,07 4,05 4,04 4,02 4,00 3,98 3,97 3,95 
11 4,20 4,17 4,13 4,09 4,05 4,01 3,98 3,94 3,90 3,87 
12 3,70 3,79 3,88 3,96 4,06 4,15 4,24 4,34 4,44 4,54 
13 3,97 3,96 3,95 3,94 3,93 3,92 3,91 3,90 3,89 3,88 
14 3,82 3,86 3,90 3,94 3,99 4,03 4,07 4,11 4,16 4,20 
15 3,86 3,89 3,93 3,97 4,00 4,04 4,08 4,12 4,16 4,20 
16 3,85 3,82 3,80 3,77 3,75 3,72 3,70 3,68 3,65 3,63 
17 3,95 3,95 3,95 3,94 3,94 3,94 3,94 3,93 3,93 3,93 
18 3,77 3,78 3,80 3,82 3,83 3,85 3,87 3,89 3,90 3,92 
19 3,91 3,92 3,94 3,96 3,98 4,00 4,02 4,04 4,06 4,08 
20 3,80 3,84 3,87 3,90 3,94 3,97 4,01 4,04 4,08 4,11 
21 4,03 4,01 3,99 3,97 3,95 3,94 3,92 3,90 3,88 3,86 
22 3,80 3,84 3,88 3,91 3,95 3,99 4,03 4,06 4,10 4,14 
23 3,78 3,79 3,80 3,80 3,81 3,82 3,83 3,84 3,85 3,86 
24 3,86 3,89 3,91 3,94 3,96 3,99 4,01 4,04 4,07 4,09 
25 4,04 4,05 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,10 4,11 
26 3,83 3,85 3,87 3,89 3,91 3,93 3,96 3,98 4,00 4,02 
27 3,76 3,78 3,80 3,81 3,83 3,85 3,87 3,88 3,90 3,92 
28 3,77 3,77 3,77 3,78 3,78 3,78 3,79 3,79 3,79 3,80 
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Таблиця Б.6 

Коефіцієнт каркасу елементарного об’єму 151515d емульсійної фази кипля-

чого шару за частки розімкнених контактів 60% 

№ упа-
ковки 

Показник ступеню у моделі Кравченко-Серебренікова (2.19) 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

1 8,72 8,80 8,88 8,96 9,05 9,13 9,22 9,31 9,39 9,48 
2 7,64 7,74 7,84 7,95 8,05 8,16 8,27 8,37 8,48 8,60 
3 8,01 8,03 8,06 8,09 8,12 8,14 8,17 8,20 8,23 8,26 
4 6,84 6,92 7,00 7,08 7,16 7,24 7,32 7,40 7,48 7,57 
5 8,43 8,45 8,47 8,49 8,52 8,54 8,56 8,58 8,61 8,63 
6 7,08 7,29 7,51 7,74 7,97 8,20 8,45 8,70 8,96 9,23 
7 8,98 8,74 8,51 8,29 8,07 7,86 7,65 7,45 7,25 7,06 
8 7,53 7,63 7,73 7,83 7,93 8,03 8,14 8,24 8,35 8,46 
9 7,75 7,63 7,52 7,41 7,30 7,19 7,09 6,98 6,88 6,78 

10 7,46 7,66 7,87 8,08 8,29 8,51 8,74 8,98 9,22 9,46 
11 8,18 8,22 8,25 8,29 8,32 8,36 8,39 8,43 8,47 8,50 
12 8,37 8,34 8,32 8,29 8,26 8,23 8,20 8,17 8,14 8,11 
13 7,41 7,53 7,66 7,78 7,91 8,04 8,17 8,30 8,44 8,57 
14 7,59 7,69 7,80 7,90 8,01 8,12 8,23 8,34 8,46 8,57 
15 8,60 8,61 8,62 8,63 8,64 8,65 8,67 8,68 8,69 8,70 
16 8,65 8,68 8,71 8,74 8,77 8,79 8,82 8,85 8,88 8,91 
17 7,93 7,91 7,89 7,87 7,85 7,83 7,81 7,79 7,77 7,76 
18 9,08 8,94 8,81 8,68 8,55 8,42 8,30 8,17 8,05 7,93 
19 8,15 8,09 8,04 7,99 7,93 7,88 7,83 7,78 7,72 7,67 
20 8,90 8,79 8,68 8,57 8,47 8,36 8,26 8,16 8,06 7,96 
21 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 8,23 
22 7,87 7,75 7,64 7,53 7,42 7,31 7,21 7,10 7,00 6,90 
23 9,14 9,13 9,12 9,12 9,11 9,11 9,10 9,10 9,09 9,08 
24 7,76 7,80 7,83 7,87 7,91 7,95 7,99 8,03 8,07 8,11 
25 8,74 8,70 8,66 8,62 8,58 8,54 8,50 8,46 8,42 8,39 
26 7,90 7,94 7,97 8,01 8,04 8,08 8,11 8,15 8,19 8,22 
27 8,76 8,61 8,45 8,30 8,16 8,01 7,87 7,73 7,59 7,45 
28 9,47 9,24 9,01 8,79 8,57 8,36 8,16 7,95 7,76 7,57 
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Таблиця Б.7 

Коефіцієнт каркасу елементарного об’єму 151515d емульсійної фази кипля-

чого шару за частки розімкнених контактів 70% 

№ упа-
ковки 

Показник ступеню у моделі Кравченко-Серебренікова (2.19) 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

1 49,39 48,01 46,66 45,35 44,08 42,84 41,64 40,48 39,34 38,24 
2 55,28 53,32 51,43 49,61 47,86 46,16 44,53 42,95 41,43 39,97 
3 33,80 33,12 32,45 31,79 31,15 30,52 29,91 29,31 28,71 28,14 
4 37,33 38,10 38,89 39,69 40,51 41,35 42,20 43,08 43,97 44,88 
5 49,29 51,04 52,85 54,72 56,66 58,67 60,75 62,91 65,14 67,45 
6 33,14 34,12 35,14 36,18 37,26 38,37 39,51 40,69 41,90 43,15 
7 52,89 52,07 51,27 50,49 49,71 48,95 48,19 47,45 46,73 46,01 
8 46,97 45,43 43,95 42,51 41,12 39,77 38,47 37,21 35,99 34,81 
9 32,40 33,11 33,83 34,57 35,32 36,09 36,88 37,68 38,50 39,34 

10 31,58 33,86 36,32 38,95 41,77 44,80 48,04 51,52 55,26 59,26 
11 40,77 41,49 42,21 42,95 43,70 44,47 45,25 46,04 46,85 47,67 
12 47,23 45,21 43,27 41,42 39,65 37,96 36,33 34,78 33,29 31,87 
13 58,13 53,55 49,33 45,44 41,86 38,56 35,52 32,72 30,14 27,77 
14 28,71 31,52 34,59 37,97 41,67 45,74 50,20 55,10 60,47 66,37 
15 22,07 24,56 27,33 30,41 33,84 37,65 41,90 46,62 51,87 57,72 
16 34,49 35,18 35,89 36,60 37,34 38,08 38,85 39,62 40,42 41,23 
17 44,97 43,79 42,63 41,50 40,41 39,34 38,30 37,29 36,30 35,34 
18 31,36 32,82 34,34 35,93 37,60 39,34 41,17 43,08 45,07 47,16 
19 35,54 37,65 39,89 42,26 44,77 47,43 50,25 53,23 56,40 59,75 
20 45,96 45,17 44,39 43,63 42,88 42,14 41,41 40,70 39,99 39,30 
21 48,31 47,60 46,90 46,21 45,53 44,86 44,20 43,55 42,91 42,28 
22 37,27 36,55 35,85 35,15 34,47 33,81 33,15 32,51 31,88 31,27 
23 39,45 40,52 41,63 42,76 43,93 45,13 46,36 47,62 48,92 50,26 
24 75,84 77,62 79,44 81,30 83,21 85,17 87,16 89,21 91,31 93,45 
25 33,39 35,70 38,16 40,80 43,61 46,62 49,84 53,28 56,96 60,89 
26 45,56 44,34 43,16 42,01 40,89 39,80 38,74 37,71 36,71 35,73 
27 72,68 68,54 64,63 60,95 57,48 54,20 51,12 48,20 45,46 42,87 
28 40,81 44,91 49,41 54,38 59,84 65,84 72,46 79,73 87,74 96,55 
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ДОДАТОК  В 

 

 

МЕТОДИКА  РОЗРАХУНКУ  МАТЕРІАЛЬНОГО  ТА  ТЕПЛОВОГО   

БАЛАНСУ  ЕТПКШ  ПРОУКТИВНІСТЮ  10  КГ/ГОД.  ПРОЕКТ НТЦУ Р482. 

 

 

В.1. Загальна характеристика методики розрахунку. 

 

 

Тепловий розрахунок малої печі враховує найбільш важливі визначальні 

фізичні процеси в роботі агрегату. 

Основні припущення: 

- рівномірний розподіл матеріальних потоків у горизонтальному перерізі 

печі; 

-  електричні параметри печі визначаються на основі математичної моделі 

питомого електричного опору киплячого шару вуглецевої сировини. 

 

 

В.1. Умовні позначення. 

 

 

Масова витрата сировини Mс, кг/с 

Масова витрата азоту MN2, кг/с 

Масова витрата готового продукту Mгп, кг/с 

Масова витрата пилу (унесення) Mун, кг/с 

Масова витрата (вихід) летючих Mл, кг/с 

Масова витрата (вихід) пари MН2О, кг/с 

Густина азоту при н.у. ρN2, кг/м3 
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Густина матеріалу ρм, кг/м3 

Густина води ρв, кг/м3 

Внутрішній діаметр печі 𝐷а , м 

Діаметр електроду Dе , м 

Доля унесення пилу Wун, % 

Вологість сировини WН2О, % 

Доля летючих Wл, % 

«і» – індекс елементарного об’єму  

фізична теплота сировини Qc, Вт  

фізична теплота азоту QN2, Вт  

виділення електричної енергії Qе, Вт  

фізична теплота готового продукту Qгп
tр , Вт  

фізична теплота азоту QN2, Вт  

фізична теплота пилу, що виноситься Qун
tр , Вт  

фізична теплота летючих складових Qл
tр, Вт  

фізична теплота випареної вологи QН2О
tр , Вт  

втрати теплоти від охолодження Qох, Вт 

температура води на вході в охолоджувальний кожух tввх, С 

температура води на виході із охолоджувального кожуха tввих, С 

середня температура води в охолоджувальному кожуху tв
ср, С 

 

 

В.2. Вихідні дані. 

 

 

Витрата готового продукту – Mгп = 10 кг/год 

Доля летючих – Wл < 5% (від сухої маси сировини) 

Вологість сировини – WН2О < 3% (від повної маси сировини) 
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Доля унесення пилу – Wун < 1% (від повної маси сировини) 

Розрахункова робоча температура 2500С 

Температура води на вході в охолоджувальний кожух tввх = 35С 

Температура води на виході із охолоджувального кожуха tввих = 40С 

Середня температура води в охолоджувальному кожуху tв
ср = 37,5С  

 

 

В.3. Розрахункова схема печі. 

 

 

У розрахунковій схемі (рис. В.1) робочий простір печі між центральним 

електродом та футеровкою поділений на елементарні об’єми з кроком r. Кожен 

елементарний об’єм являє собою полий циліндр – фрагмент робочого простору 

печі. 

 
 

Рисунок В.1. Розрахункова схема печі 10 кг/год 
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В.4. Матеріальний баланс печі  

 

 

До розрахунку матеріального балансу печі прийнята наступна схема: 

1) вхідні матеріальні потоки, кг/с 

- волога сировина Mc 

- азот MN2 

2) вихідні матеріальні потоки, кг/с 

- готовий продукт Mгп 

- випарена волога MН2О 

- летючі Mл 

- унесений пил Mун 

- транзитний азот MN2 

Рівняння матеріального балансу печі (елементарного об’єму): 

 

Mc + MN2 = Mгп + MN2 +Mун + Mл + MН2О, кг/с. (В.1) 

 

Масова витрата азоту залежить від швидкості 𝑤  (нм/с),  

 

MN2 = wN2∙
π∙ Dвн 2  Dел

2

4 ∙ρN2, кг/с. (В.2) 

 

Швидкість азоту у свою чергу визначається відповідно до умов існування 

киплячого шару при робочій температурі. 

Витрата сировини на піч: 

 

Mc = Mгп

1  0,01∙ Wун + WН2О + Wл∙(1  0,01∙WН2О) , кг/гоВ. (В.3) 
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Унесення пилу: 

Mун = 0,01∙Mс∙Wун, кг/гоВ. (В.4) 

 

Вихід летючих: 

 

Mл = 0,01∙Mс∙Wл∙(1  0,01∙WН2О), кг/гоВ. (В.5) 

 

Вихід вологи: 

 

MН2О = 0,01∙Mс∙WН2О, кг/гоВ. (В.6) 

 

 

В.5. Тепловий баланс печі. 
 

 

Тепловий баланс печі враховує «матеріальні» теплові потоки, виділення 

теплоти у результаті протікання електричного струму та втрати теплоти від зов-

нішнього водяного охолодження. 

Рівняння теплового балансу печі: 

 

Qc + QN2+ Qе = Qгп
tр  + QN2

tр  + Qун
tр  + Qл

tр + QН2О
tр  + Qох, Вт. (В.7) 

 

Прибуткові статті: 

- фізична теплота сировини 

 

Qc = (Mc  MН2О)∙сс∙tc+MН2О∙своди∙tc, Вт; (В.8) 

 

- фізична теплота азоту 
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QN2= MN2
ρN2

∙сN2∙tN2
0 , Вт; (В.9) 

 

- виділення електричної енергії 

 

Qе = I2∙R = I2∙
σ∙ ln Dа

Dе
2∙π∙Hа

 , Вт. (В.10) 

 

Робочий струм І визначається методом наближень за прийнятою темпера-

турою процесу tр. 

Видаткові статті: 

- фізична теплота готового продукту 

 

Qгп
tр  = Mгп∙сгп∙tр , Вт; (В.11) 

 

- фізична теплота азоту 

 

QN2
tр = MN2

ρN2
∙сN2∙tр , Вт; (В.12) 

 

- фізична теплота пилу, що виноситься 

 

Qун
tр  = Mун∙сгп∙tр , Вт; (В.13) 

 

- фізична теплота летючих складових 

 𝑄лр = лл ∙ сл ∙ 𝑡р , Вт; (В.14) 

 

- фізична теплота випареної вологи 

 



344 
 

QН2О
tр  = MН2О

ρН2О
∙сН2О∙tр  + MН2О∙qвип, Вт. (В.15) 

 

Втрати теплоти від зовнішнього охолодження 𝑄ох  визначаються аналогі-

чно втратам теплоти для елементарного об’єму 𝑄ох[ І] в точці і = І (див. В.6). 

 

 

В.6. Тепловий баланс елементарного об’єму. 
 

 

Відміною ознакою теплового балансу для елементарного об’єму кінцево-

різницевої схеми є наявність теплових потоків між елементарними об’ємами. Ра-

діальне перенесення теплоти у киплячому шарі пов’язане із конвективним масо-

обміном в об’ємі дисперсного матеріалу. Одним з можливих варіантів кількіс-

ного визначання цього теплового потоку є застосування ефективного (умовного) 

коефіцієнта теплопровідності. 

Рівняння теплового балансу для вузлової точки i = 1 (поверхня централь-

ного електроду): 

 

Qc
[i]+QN2

[i]+Qе
[i]+Q_еф

[i+1] = Qгп
tр [i]+QN2

tр [i]+Qун
tр [i]+Qл

tр [i]+QН2О
tр [i] (В.15) 

 

Рівняння теплового балансу для вузлових точок i = 2…I – 1 між централь-

ним електродом та футеровкою: 

 

Qc
[i]+QN2

[i]+Qе
[i]+Q_еф

[i+1]+Q_еф
[i-1] = Qгп

tр [i]+QN2
tр [i]+Qун

tр [i]+Qл
tр [i]+QН2О

tр [i] (В.16) 

 

Рівняння теплового балансу для вузлової точка i = I (внутрішня поверхня 

футеровки) 
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Qc
[i]+QN2

[i]+Qе
[i]+Q_еф

[i-1] = Qгп
tр [i]+QN2

tр [i]+Qун
tр [i]+Qл

tр [i]+QН2О
tр [i]+Qох

[i] (В.17) 

 

Прибуткові статті: 

- фізична теплота сировини 

 

Qc
[i] = Qc∙

Fi

Fпечі
; (В.18) 

 

- фізична теплота азоту 

 

QN2
[i] = QN2∙

Fi

Fпечі
; (В.19) 

 

- виділення електричної енергії 

 

Qе
[i] = I2∙R = I2∙

σ∙ ln ri+1/2
ri-1/2

2∙π∙Hа
 (В.20) 

 

- тепловий потік ефективною теплопровідністю від суміжних елементар-

них об’ємів: 

 

Q_еф
[i-1] = еф∙

tрi-1-tрi

r ∙2∙π∙ri-1/2∙ На 
(В.21) 

Q_еф
[i+1] = еф∙

tрi+1-tрi

r ∙2∙π∙ri+1/2∙ На. 

 

Видаткові статті: 

- фізична теплота готового продукту 
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Qгп
tр [i] = Mгп∙

Fi

Fпечі
∙сгп∙tрi ; (В.22) 

 

- фізична теплота азоту 

 

QN2
tр [i] = MN2

ρN2
∙

Fi

Fпечі
∙сN2∙tрi ; (В.22) 

 

- фізична теплота пилу, що виноситься 

 

Qун
tр [i] = Mун∙

Fi

Fпечі
∙сгп∙tрi ; (В.23) 

 

- фізична теплота летючих 

 

Qл
tр [i] = Mл

ρл
∙

Fi

Fпечі
∙сл∙tрi ; (В.24) 

 

- фізична теплота випареної вологи 

 

QН2О
tр [i]  = MН2О

ρН2О
∙сН2О∙tр + MН2О∙qвип ∙

Fi

Fпечі
; (В.25) 

 

- втрати теплоти від зовнішнього охолодження 

 

Qох
[i=І] = k× 

(В.26) ×
tрi   tвср ∙π∙Нрз

1
αм∙D1

+ 1
2∙граф

∙ ln D2
D1

+ 1
2∙саж

∙ ln D3
D2

+ 1
2∙ст

∙ ln D4
D3

+ 1
αв∙D4

 

 

де 
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- D1 = Dвн – внутрішній діаметр печі (вуглецевих блоків), м 

- D2 = Dвн + 2∙δграф – діаметр стику прошарків між вуглецевими блоками 

та сажею, м 

- D3 = Dвн + 2∙δграф + 2∙δсаж – діаметр стику прошарку між сажею та внут-

рішньою сталевою стінкою кожуху, м 

- D4 = Dвн + 2∙δграф + 2∙δсаж + 2∙δст – діаметр внутрішньої сталевої стінки 

кожуху з боку води, м 

- αм – коефіцієнт тепловіддачі від киплячого шару до бічної графітової 

стінки, Вт/(м2К) 

- αв – коефіцієнт тепловіддачі від сталевої стінки до охолоджувальної 

води, Вт/(м2К) 

- граф – коефіцієнт теплопровідності графітового блоку, Вт/(мК) 

- саж – коефіцієнт теплопровідності сажі, Вт/(мК) 

- ст – коефіцієнт теплопровідності сталевої стінки, Вт/(м2К) 

- tрi  – поле температур у горизонтальному перерізі робочого простору 

печі. 

Витрата води на охолодження: 

 

Gв=
Qох

св∙(tввих  tввх). (В.27) 
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ДОДАТОК  Г 

МЕТОДИКА  ВИПРОБУВАНЬ  ЕТПКШ  ПРОДУКТИВНІСТЮ  10  КГ/ГОД 

 

 

Методика випробувань ЕТПКШ (рис. Г.1) включає наступні складові: 

- методика випробувань системи подачі інертного газу; 

- методика випробувань системи подачі сировини та вивантаження 

готового продукту; 

- методика випробувань системи охолодження печі; 

- методика системи видалення відхідних газів; 

- методика пуску та розігріву печі; 

- методика роботи печі у сталому режимі; 

- порядок зупинки печі. 

 

 

Г.1. Методика випробувань системи подачі інертного газу. 

 

 

Г.1.1. У холодному стані печі відкривається вентиль на одному з балонів 

з інертним газом азотом, які встановлені у відповідній рампі і газ поступає че-

рез редуктор 1 у систему подачі інертного газу. В системі встановлюється тиск 

не вище 0,3 МПа. При цьому перевіряються місця приєднання трубопроводів 

до регулюючих вентилів 2, 3, 4 шляхом омилювання з’єднань. 

Г.1.2. З метою визначення втрат тиску у розподільчій решітці подають 

газ до установки, відкриваючи  регулюючий вентиль 3, та визначають тиск під 

решіткою при витраті азоту від 0 до 6 м3/год за датчиком тиску 6. Витрати 

азоту визначають відповідно за показниками ротаметру (не показаний на 

схемі). Регулювання витрати азоту проводять за допомогою регулюючого ве-

нтилю 3. 
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Г.1.3. Не вимикаючи подачу азоту, установку заповнюють сировиною – 

графітом марки ГТ-1 за допомогою приводу 5 живильника завантажувального 

бункеру при витраті азоту – 4 м3/год. Заповнення установки здійснюється до 

підвищення перепаду тиску до 150-170 мм в. ст. за датчиком, встановленим 

під розподільчою решіткою 6. 

Г.1.4. Відкривають регулюючий вентиль 4 при повністю закритих вен-

тилях 2 і 3 та проводять перевірку роботи автоматичної системи підтримки 

надлишкового тиску у завантажувальному бункері. Перевірку проводять шля-

хом задачі тиску на датчику 7 у розмірі 1-3 мм в. ст та перевірки витрат азоту 

при виконання цієї умови. В результаті визначають надлишковий тиск, що за-

безпечується системою автоматики та витрати азоту, які йому відповідають. 

Г.1.5. Відкривають регулюючий вентиль 3 при повністю закритих вен-

тилях 2 і 4 та проводять перевірку роботи автоматичної системи підтримання 

надлишкового тиску у розвантажувальному живильнику. Перевірку проводять 

шляхом задачі тиску на датчику 8 у розмірі 1-3 мм в. ст та визначення витрат 

азоту при виконання цієї умови В результаті визначають надлишковий тиск, 

що забезпечується системою автоматики та витрати азоту, які йому відповіда-

ють. 

 

 

Г.2. Методика випробувань систем подачі сировини та вивантаження го-

тового продукту. 

 

 

Г.2.1. На холодній печі з завантаженим матеріалом включають подачу 

інертного газу (азоту) відповідно до системи автоматичного регулювання і по-

дають азот через вентилі 2, 3, 4 під розподільчу решітку, завантажувальний 

бункер та розвантажувальний живильник. 
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Рисунок Г.1. Схема розміщення елементів управління лабораторної ЕТПКШ продуктивністю 10 кг / год 

(ТОВ «Центр матеріалознавства») 

350 
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Г.2.2. Включається розвантажувальний живильник. При цьому послідовно 

задається швидкість обертання валу живильника 10%, 30%, 50%, 70%, 100% від 

номінального значення Одночасно вмикають підсистему автоматичного керу-

вання швидкістю обертання живильника завантажувального бункеру по заданій 

величині тиску під розподільчою решіткою. Одночасно фіксується швидкість 

обертів живильника завантажувального бункеру при заданій швидкості обер-

тання валу розвантажувального живильника. 

Г.2.3. При стабільній роботі системи подачі та вивантаження готового про-

дукту визначаються можливі відхилення у рівномірності її роботи пов’язані з не-

ритмічною подачею матеріалу у шнеках та нерівномірним сходом матеріалу у 

холодильниках. Перевіряється необхідність використання вібраторів для підви-

щення рівномірності руху матеріалу у печі. 

 

 

Г.3. Методика випробувань системи охолодження печі. 

 

 

Г.3.1. На холодній печі включити подачу води до контурів охолодження 

корпусу печі (регулюючі вентилі 10, 11, 12), до охолодження вузлу тримання 

центрального електроду (регулюючий вентиль 14), до контуру охолодження па-

трубків підведення сировини та відведення газів (регулюючий вентиль 14), до 

контуру охолодження нижнього фланцю печі. 

Г.3.2. За допомогою мірної ємності відрегулювати витрати води до конту-

рів охолодження за наступною схемою: контур охолодження корпусу верхня се-

кція – 20%, середня секція – 30%, нижня секція – 25%, контур охолодження вузлу 

утримання центрального електроду – 10%, контур охолодження нижнього фла-

нцю печі – 10%, контур охолодження патрубків подачі сировини та відведення 

газів – 5%. Коректування витрати води по контурах провести при сталій роботи 

печі в гарячому режимі. 

 



352 
 

Г.4. Методика системи видалення відхідних газів 

 

 

Г.4.1. Включається привід витяжки продуктів згоряння та перевіряється 

робота витяжки шляхом візуального визначення достатнього розрядження під 

витяжним зонтом. 

Г.4.2. Відкривається вентиль газового балону 21 і газ поступає через реду-

ктор до інжекційного пальника 20, який запалюється. Проводиться регулювання 

витрати газу на пальник, таким чином, щоб забезпечити сталу роботу пальника 

без відриву факелу.  

Г.4.3. Перевірка роботи системи проводиться не менш 15 хвилин, після 

чого визначаються температури зонда та трубопроводів біля робочого колеса ви-

тяжки. 

 

 

Г.5. Методика пуску та розігріву печі. 

 

 

Г.5.1. В завантажувальний бункер печі завантажується графіт марки ГТ-1. 

Г.5.2. Вмикається подача інертного газу і відбувається продувка печі з ме-

тою видалення кисню із робочого простору і холодильників. 

Г.5.3. Вмикаються живильники завантажувального бункеру та розвантажу-

вальний живильник до повного заповнення холодильників та робочого простору 

печі сировиною. Заповнення установки проводиться до підвищення перепаду ти-

ску до 150-170 мм в.ст. за датчиком тиску під розподільчою решіткою  6. 

Г.5.4. Вимикається розвантажувальний живильник. Живильник завантажу-

вального бункеру вимикається системою автоматики за сигналом датчика тиску 

6, що встановлений під розподільчою решіткою.  

Г.5.5. Вмикається електричне живлення печі і відбувається трьох стадій-

ний режим розігріву печі відповідно до розроблених режимів (пп. 3.5.2).  
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Г.5.6. По досягненню заданої температури піч переходить в основний ре-

жим роботи. 

 

 

Г.6. Методика роботи печі в основному сталому режимі  

 

 

В основному режимі роботи система автоматики підтримує задані параме-

три, відповідно до продуктивності печі: 

- величина струму на електродах печі; 

- тиску азот під розподільчою решіткою; 

- тиск газу у завантажувальному бункері; 

- температуру охолоджуючої води в системі охолодження; 

- швидкість обертання двигуна живильника завантажувального бункеру; 

- швидкість обертання двигуна розвантажувального живильника. 

Параметри роботи печі вибираються відповідно печі відповідно до розро-

блених режимів (пп. 3.5.2). 

 

 

Г.7. Порядок зупинки печі.  

 

 

Г.7.1. Вимикається живильник завантажувального бункеру. Рух матеріалу 

забезпечується роботою розвантажувального живильника. Витрати азоту зали-

шаються незмінними. 

Г.7.2. По мірі сходження матеріалу електрична потужність (сила струму) 

знижується. При припиненні протікання струму між електродами, напруга вими-

кається. 

Г.7.3. Розвантажувальний живильник працює до повного розвантаження 

печі, після чого привід розвантажувального живильника вимикається.  
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Г.7.4. Піч охолоджується з включеною системою водяного охолодження і 

подачею азоту у робочій простір печі. 

Г.7.5. Після охолодження  печі до температури (400°С) подача азоту при-

пиняється. Після повного охолодження печі до температури нижче 45оС відклю-

чається система охолодження.  
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(in case of project BNL-T2-372) provided technical monitoring of their respective projects for 
DOE, whereas American Energy Technologies Co. and our partners, listed above, served as 
industry partner-beneficiaries on these projects' deliverables. 

WHEREAS, in working with AETC as part of our Ukrainian partner, Dr. Serhii S. Fedorov, in 
being a key scientist on the team headed by NMetAU's Professor, Dr. Mykhailo V. Gubynskyi, 
provided valuable assistance to our company with supporting the technology transfer and the 
development of equipment manufactured in Ukraine for purpose of its subsequent installation 
and operation at AETC's manufacturing facility in Arlington Heights, IL, USA. 

NOW, THEREFORE, in consideration of the premises herein set forth, AETC desires to witness 
and represent that Dr. Serhii S. Fedorov was instrumental in the stated work, and has made the 
following active hands-on scientific and engineering contributions within the above projects: 

1. The overall development and scientific justification of a flow sheet, whose heart is a
unique, energy efficient, continuous high temperature electrothermal fluidized bed
furnace. The operation of the latter is supported by a suite of highly specialized auxiliary
equipment (the latter includes material handling, cooling, electrical circuits, and off-gas
scrubbing), and the main application is thermal treatment of carbon materials recovered
from spent lithium-ion batteries of electric vehicles and their recycling for further reuse.

2. Development and scientific support of construction and start-up of a fully functional
prototype of a pilot reactor system with a nominal throughput of 10 kg/hr, which was
intended to test a number of design solutions and establish carbon treatment regimes.
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