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Представлено математичну модель, що описує взаємопов’язані електромагнітний і
гідродинамічний процеси в індукційній канальній печі. Модель являє систему рівнянь
магнітної гідродинаміки, яка включає в себе інтегро-диференціальні рівняння для
електромагнітного поля у разі заданих напруг на індукторах печі та рівняння
гідродинаміки у вигляді рівнянь Нав’є-Стокса, записаних для стаціонарної турбулентної
течії з використанням k-ε моделі турбулентності. На прикладі двофазної канальної печі
розглянуто вплив фазового кута зсуву між напругами, що живлять індуктори печі, на
структуру та інтенсивність руху рідкого металу в каналах. Визначено значення цього кута,
які забезпечують максимальну витрату транзитної течії розплаву в каналах. Бібл. 3, рис. 3.
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Представлена математическая модель, описывающая взаимосвязанные
электромагнитный и гидродинамический процессы в индукционной канальной печи.
Модель представляет собой систему уравнений магнитной гидродинамики, которая
включает в себя интегро-дифференциальные уравнения для электромагнитного поля
при заданных напряжениях на индукторах печи и уравнения гидродинамики в виде
уравнений Навье-Стокса, записанные для стационарного турбулентного течения с
использованием k-ε модели турбулентности. На примере двухфазной канальной печи
рассмотрено влияние фазового угла сдвига между напряжениями, питающими
индукторы печи, на структуру и интенсивность движения жидкого металла в каналах.
Определены значения этого угла, которые обеспечивают максимальный расход
транзитного течения расплава в каналах. Библ. 3, рис. 3.

Ключевые слова: индукционная канальная печь, система электропитания,
математическое моделирование.
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