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Конкурентоспроможність більшості промислових підприємств багато в чому 

залежить від продуктивності і надійності використовуваного обладнання, що безпо-

середньо впливає на кількість планових і технологічних перерв. Зокрема це обумов-

лено зносом обладнання. З розвитком технологій постає необхідність використання 

біметалевих деталей, в яких можна досягти комбінацій необхідних властивостей ма-

теріалів різних шарів, що не неможливо досягти при використанні монометалевих 

виробів. На перешкоді широкому розповсюдженню біметалевих виробів в першу чер-

гу стають висока собівартість, низька продуктивність та специфічні технологічні об-

меження різних методів отримання. При використанні ливарного-плазмового методу 

очікується зменшення трудових затрат на виготовлення плоских біметалічних виро-

бів, збільшення продуктивності за рахунок зменшення технологічного циклу.   

Запропонований новий метод рідко-твердофазного з’єднання для отримання 

плоских біметалевихих виробів, з використанням концентрованого джерела нагрі-

вання – плазми. Для реалізації безперервного ливарно-плазмового процесу необхід-

не одночасне виконання наступних операцій: безперервна подача заготовок у всі те-

хнологічні зони обробки; нагрівання заготівки плазмовим джерелом; подача рідкого 

металу в область з’єднання (ливарний вузол); охолодження и формування конструк-

ції (кристалізатор); розрізання  біметалевої полоси на вироби  необхідної довжини. 

Для синхронізації такої кількості операцій необхідно використовувати автоматизова-

ну систему управління. На основі цих положень розроблена принципова схема про-

цесу.  

Спроектована та виготовлена пілотна установка. Експериментальні дослі-

дження підтвердили можливість виготовлення плоских біметалічних деталей безпе-

рервним ливарно-плазмовим методом. 

Висновки: 

1. На основі літературного аналізу встановлено, що ряд галузей промисловості 

( гірничодобувна промисловість, металургія, енергетика та ін..) мають потребу в бі-

металевих виробах. 
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2. Виготовлена пілотна установка безперервного ливарно-плазмового процесу. 

3. Підтверджена можливість виготовлення плоских біметалевих конструкцій за-

пропонованим методом. 

4.  
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НОВИЙ ПРОГРЕСИВНИЙ МЕТОД ОТРИМАННЯ БІМЕТАЛЕВИХ І 

БАГАТОШАРОВИХ ВИРОБІВ 

 

Деталі машин і устаткування, що працюють в умовах високих динамічних наван-

тажень і активного зносу на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, в наф-

тохімічній, цементній промисловості, енергетичному і сільськогосподарському маши-

нобудуванні, дорожньому будівництві та інших галузях промисловості зазнають знач-

них ударних навантажень і швидкого зносу. Здебільшого для їх виготовлення вико-

ристовуються монометалеві вироби. Використання біметалевих виробів може задо-

вольнити потреби промисловості, але вони е більш економічно затратні при виготов-

ленні. Це спонукає до пошуків нових економічно доцільних методів отримання біме-

талевих виробів, які можуть задовольнити потреби сучасної промисловості, та збіль-

шити ресурс використання даних виробів.  


