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Використовуючи метод кінцевих елементів і підходи мультифізичного моделювання
проведені чисельні експерименти і аналіз неоднорідного розподілу електромагнітного і
теплового полів в індукційних канальних печах при виникненні різних дефектів їх
термоізоляції (футеровка). Задача формулюється в нелінійній постановці з сильними
взаємними зв'язками підзадач для складної тривимірної геометрії. На прикладі печі для
плавки безкисневої міді при протіканні розплаву металу в її футеровку визначена
залежність зміни температури на поверхні корпусу печі від глибини проникнення і об'єму
розплаву. Досліджено зміни в розподілі температури всередині термоізоляції по мірі її
деградації, тобто по мірі досягнення розплаву кожного з чотирьох шарів матеріалу.
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Визначено аварійні конфігурації протікань розплаву, які вимагають зупинки печі і її
заміни, а також проведено аналіз існуючих ситуацій, що спостерігаються на лініях лиття
на промислових підприємствах. Застосування запропонованої методики розрахунку
дозволяє контролювати стан індукційних канальних печей і розробляти рекомендації зі
збільшення їхнього ресурсу. Бібл. 12, рис. 3.

Ключові слова: електромагнітне поле, індукційний нагрів, чисельне моделювання,
взаємопов'язані процеси, плавка міді, дефекти теплоізоляції.
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Используя метод конечных элементов и подходы мультифизического моделирования,
проведены численные эксперименты и анализ неоднородного распределения
электромагнитного и теплового полей в индукционных канальных печах при
возникновении различных дефектов их термоизоляции (футеровки). Задача
формулируется в нелинейной постановке с сильными взаимными связями подзадач для
сложной трехмерной геометрии. На примере печи для плавки бескислородной меди при
протекании расплава металла в ее футеровку определена зависимость изменения
температуры на поверхности корпуса печи от глубины проникновения и объема расплава.
Исследованы изменения в распределении температуры внутри термоизоляции по мерее
ее деградации, т.е. по мере достижения расплавом каждого из четырех слоев
материала. Определены аварийные конфигурации протеканий расплава, требующее
остановки печи и ее замены, а также проведен анализ существующих ситуаций,
наблюдаемых на линиях литья на промышленных предприятиях. Применение
предложенной методики расчета позволяет контролировать состояние индукционных
канальных печей и разрабатывать рекомендации по увеличению их ресурса. Библ. 12,
рис. 3.

Ключевые слова: электромагнитное поле, индукционный нагрев, численное
моделирование, взаимосвязанные процессы, плавка меди, дефекты термоизоляции.
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