
 



РЕФЕРАТ 
 

Звіт про НДР: 96 с., 5 табл., 42 рис., 1 додаток, 34 джерела. 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПЕРЕМІШУВАННЯ РІДКОГО МЕТАЛУ, 
ПУЛЬСУЮЧЕ І БІЖУЧЕ МАГНІТНІ ПОЛЯ, МОДЕЛЮВАННЯ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ, ГІДРОДИНАМІЧНИХ І ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ, 
КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ТА РЕЖИМИ РОБОТИ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПЕРЕМІШУВАЧІВ 

Об’єкт дослідження – електроплавильні установки з електромагнітним 
перемішуванням рідкого металу та системи їх електроживлення. 

Мета роботи – визначення основних закономірностей 
електромагнітних, гідродинамічних і теплових процесів в системах 
електромагнітного перемішування рідкого металу, які в залежності від 
способу електроживлення створюють біжуче або пульсуюче магнітне поле, 
та розроблення на цій основі нових ефективних електромагнітних 
перемішувачів з оптимальними режимами роботи для пічних агрегатів з 
верхнім поверхневим нагріванням металу. 

Методи дослідження – математичне (чисельне) моделювання 
взаємопов’язаних електромагнітних, гідродинамічних і теплофізичних 
процесів у електроплавильних установках з електромагнітним 
перемішуванням рідкого металу. 

Розроблено тривимірну математичну модель та виконано чисельне 
дослідження електромагнітних, гідродинамічних і теплових процесів у 
відбивних печах при електромагнітному перемішуванні алюмінієвого 
розплаву за допомогою універсального індуктора, що почергово створює 
біжуче і пульсуюче магнітні поля. Визначено основні закономірності 
електромагнітного впливу на рідкий метал біжучого і пульсуючого магнітних 
полів, а також комбінованої дії цих полів, встановлено параметри руху 
рідкого металу під дією електромагнітних сил та визначено параметри 
теплового стану металевого розплаву для різних режимів електромагнітного 
перемішування. Визначено вплив феромагнітного кожуха та металевої ніші 
відбивної печі на ефективність універсального електромагнітного 
перемішувача рідкого металу. 
               Запропоновано та досліджено систему електроживлення 
універсального електромагнітного перемішувача рідкого металу з 
почерговою силовою дією пульсуючого і біжучого магнітних полів, яка 
включає в себе два симетрокомпенсуючі пристрої, що дозволяє компенсувати 
реактивну потужність і симетризувати струми мережі живлення в обох 
режимах роботи перемішувача.  
             Розроблено та виготовлено дослідний зразок універсального 
електромагнітного перемішувача для алюмінію. Проведені на ньому 
експериментальні дослідження підтвердили високу ефективність 
електромагнітного перемішування розплаву при почерговій дії на нього 
пульсуючого і біжучого магнітних полів. 



Для відбивної печі ємністю 5 тон, що використовується для 
виробництва алюмінієвих сплавів із вторинного алюмінію, розроблено 
електромагнітний перемішувач рідкого металу пульсуючого магнітного поля, 
який планується впровадити у промислове виробництво. 

Отримані результати дозволять розробити нові ефективні 
електромагнітні перемішувачі з системами живлення, а також визначити 
оптимальні режими їх роботи для пічних агрегатів, зокрема для печей і 
міксерів з верхнім поверхневим нагріванням. Використання зазначених 
розробок у промисловості дозволить суттєво поліпшити якість металевих 
розплавів, зокрема алюмінієвих сплавів при плавленні і приготуванні їх у 
відбивних печах і міксерах.__ 
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