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7. Механіка

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 
БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ МІДІ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ

ЯКОСТІ 
Либутіна О.В.

Науковий керівник — доц. каф. МТЛВ, канд* техн. наук
Прокопович Ш.

Безперервне лиття з міді і її сплавів злитків і катанки 
икористовують головним чином для подальшої переробки 
олочінням в електричні проводи. Особливий інтерес представляє 
роцєс, заснований на кристалізації в зануреному в розплав 

"графітовому кристалізаторі з наступним витягуванням злитка в 
напрямку вертикально вгору [1].

Метою даної роботи є встановлення основних принципів 
^протікання процесів теплообміну і к ри стал ізац ії при  
вертикальному безперервному л и п і міді і її сплавів. Для цього 
використовуються дані експериментальних вимірів температури, 
методи математичного моделювання, а також металографічні 
дослідження зразків злитків, отриманих під час експериментів. 
Краще розуміння процесів, що відбуваються при безперервному 

литті, дозволить оптимізувати параметри процесу і, отже, 
підвищити якість і продуктивність.

 Теплообмін — явище, що визначає процес безперервного лиття. 
Як наслідок він накладає обмеження на роботу ливарної машини. 
Він не тільки визначає максимальну продуктивність, але і 
докорінно впливає на якість одержуваного злитка. Звідси стає 
ясним, що саме керування процесом теплообміну, а не проста 

його оптимізація, є ключовим елементом у технології 
 безперервного лиття міді для одержання стабільно високої якості 
злитків.

 1. Прокопович О.И., Прокопович И.В. Проблемы производства 
 Цилиндрических заготовок из цветных сплавов способами 

непрерывного литья / /  П ути повышения качества и 
экономичности литейных процессов. — Одесса: ОНПУ, 2002. — 
С. 52— 53.
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