
 
РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БАГАТОГРАННИХ ТРУБ 

Призначення та сфера застосування 
Розробка призначена для металургійної промисловості для отримання гільз 

кристалізаторів що використовуються у машинах безперервного лиття заготовок, що 
мають форму квадратної труби з циліндричною кінцівкою. Також даним методом 
можливо отримання виробів для інших галузей народного господарства. 

Основні характеристики, суть розробки 
Розробка становить технологічний процес виготовлення гільз кристалізаторів та 

багатогранних труб з міді та її сплавів. Суть розробки полягає у методиці отримання за 
допомогою імпульсного впливу енергії вибухових речовин на формозміну вихідної 
заготовки. Особливостями процесу було закладено виконання формозміни в рідкому 
середовищі (воді). Це дозволило отримати рівномірну деформацію та виключило 
наявність різних товщин стінок у деталі після штампування. Протестовано технологічну 
схему та технологічне оснащення під час штампування гільз кристалізаторів з 
суцільнопротягнутої мідної труби з товщиною стінки 16 мм у виробничих умовах. 
Важливими показниками процесу є можливість штампування заготовок без додаткових 
затрат і особливих умов, а також відсутня необхідність у штампувальному обладнанні.  

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки 
Перевагами розробки є: суттєве зниження металомісткості, висока точність та 

стабільність виконуємих операцій, відсутність контакту інструмента з поверхнею 
заготовки, відсутність необхідності додаткової обробки, необмежені енергетичні 
можливості, відсутність різної товщини стінки у деталей, простота реалізації. 
Запропонована технологія забезпечила зниження собівартості у 7–12 разів. 

Стан охорони інтелектуальної власності 
Отримано чотири патенти України на корисну модель. 

Затребуваність на ринку 
Маркетингові дослідження довели, що гільзи кристалізаторів, виготовлені за даною 

технологією, відповідають усім вимогам та конкурентоспроможні на ринках України, країн 
СНД, промислово-розвинутих країн Заходу. Практичні рекомендації на основі отриманої 
технології  використовуються на: ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ ХК 
«АвтоКрАЗ», ЗАТ НВП «Трансмаш» м. Кременчук; ТОВ НВП «Тангстен» м. Світловодськ.  

Стан готовності розробки 
Виготовлено зразки промислові зразки, технологічне оснащення, створено 

комп’ютерну математичну модель процесу та  встановлено оптимальні параметри  
отримання гільз крісталізаторів. Отримані промислові зразки пройшли відповідні 
випробування в дослідній лабораторії та виробничих умовах. 

 
 

Координати для зв’язку: 
Науково-дослідна 
частина  
39600, м. Кременчук, 
вул. Першотравнева, 20, 
обл. Полтавська 
тел.: 38(05366) 3-62-17,  
E-mail: nich@kdu.edu.ua 


