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Для технологій ливарного виробництва досліджуються процеси, що генеруються у металевому розплаві при 

його кондукційній електрострумовій обробці. Поряд із матеріалознавчими аспектами проблеми за допомогою 

чисельного моделювання йде пошук оптимальних параметрів навантаження розплаву. Здебільшого для цього 

використовують метод скінчених елементів. Задачі, які розв’язуються, не є класичними. Це накладає півні 

проблеми при обранні постановки задачі та на методичні принципи розрахунків. Тому актуальним є пошук 

іншого продуктивного гнучкого методу моделювання. В роботі пропонується застосувати відомий метод 

розбиття масивних провідників на елементарні комірки (М-К), який потрібно адаптувати до умов кондукційної 

електрострумової обробки у ливарному виробництві. При цьому, поряд з методом скінчених елементів, за його 

допомогою можливо поглибити науковий доробок щодо кондукційної електрострумової обробки та досягнути 

валідації та верифікації результатів розв’язків.  

Мета роботи – показати функціональні можливості методу розбиття масивних провідників на елементарні 

комірки та матричної 2D, 3D формалізації характеристик електричного поля у металевому розплаві при його 

обробці електричним струмом. 

Розв’язано ряд задач, що показують різні можливості моделювання за допомогою М-К. Отримано 

результати, які не суперечать з даними методу скінчених елементів описують характеристики базового 

електричного поля у розплаві у форматах 2D та 3D . Показано, що формат 2D дає змогу визначати можливі 

тенденції розподілу характеристик поля для різних типів струму та типів електродних систем. 3D має більші 

функціональні можливості, але його продуктивне застосування потребує удосконалення розрахункових 

алгоритмів при матричній формалізації характеристик поля у металевих розплавах масою декілька сотень 

кілограмів.  
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Для технологий литейного производства исследуются процессы, генерируемые в металлическом расплаве 

при его кондукционной электротоковой обработке. Наряду с материаловедческими аспектами проблемы с 

помощью численного моделирования идет поиск оптимальных параметров нагружения расплава. В основном 

для этого используют метод конечных элементов. Решаемые задачи не являются классическими. Это 

накладывает некоторые проблемы при выборе постановки задачи и методических принципов расчетов. 

Поэтому актуален поиск другого продуктивного гибкого метода моделирования. В работе предлагается 

применить известный метод разбиения массивных проводников на элементарные ячейки (М-Я), который нужно 

адаптировать к условиям кондукционной электротоковой обработки в литейном производстве. При этом, 

наряду с методом конечных элементов, с его помощью можно углубить научное наследие по кондукционной 

электротоковой обработке и достичь валидации и верификации результатов решений.  

Цель работы – показать функциональные возможности метода разбиения массивных проводников на 

элементарные ячейки и матричной 2D, 3D формализации характеристик электрического поля в металлическом 

расплаве при его обработке электрическим током.  

Решено ряд задач, показывающих разные возможности моделирования с помощью М-Я. Получены 

результаты, не противоречивые данным метода конечных элементов, описывающие характеристики базового 

электрического поля в расплаве в форматах 2D и 3D. Показано, что формат 2D позволяет определять 

возможные тенденции распределения характеристик поля для различных типов тока и электродных систем. 3D 

обладает большими функциональными возможностями, но его производительное применение требует 
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усовершенствования расчетных алгоритмов при матричной формализации характеристик поля в металлических 

расплавах массой несколько сотен килограммов. 

Ключевые слова: моделирование, электрическое поле, матричная формализация. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. 

Загальна характеристика проблемної ситуації 

Фундаментальна проблема ливарного 

виробництва – підвищення якості литих 

металовиробів – не має універсального підходу до 

побудови алгоритму її розв’язання через те, що 

процеси та явища у тріаді металургійного 

перероблення “шихта-розплав-виливок” є 

багатопараметричними та багатофункціональними. 

Це дозволяє класифікувати їх як мультифізичні [1]. 

Але загальний досвід показує, що досягнення 

високих показників якості виливка можливе за умов 

застосування ефективних методів обробки розплаву 

та доводки виливка, за умов обрання сертифікованої 

шихти. 

Методи обробки розплаву поділяються на 

реагентні та енергетичні. Дія перших є вибірковою. 

Кожен реагент, що вводиться у розплав, розв’язує, 

як правило одну із задач: здрібнення зеренної 

структури виливка, дегазація розплаву, усунення 

шкідливих домішок тощо. Застосування 

енергетичного методу відбувається за допомогою 

фізичних полів, які генеруються у розплаві. Вони 

спроможні інтегрально впливати на комплекс 

факторів, що забезпечують структуроутворення.  

Одним із таких енергетичних методів є 

кондукційна електрострумова обробка (КЕСО) 

розплаву. Її можливо використовувати або 

безпосередньо у плавильному агрегаті, або у 

проміжному ковші, або ж безпосередньо у формі. 

Експериментально доведено, що цей метод має 

інноваційну перспективу та може скласти реальну 

конкуренцію іншим методам енергетичної обробки: 

ультразвуком, електромагнітним перемішуванням, 

вібраційним методом тощо [2–4]. Активні 

дослідження КЕСО почалися у другій половині 

XX ст. При цьому основну увагу дослідники 

приділяли матеріалознавчим аспектам і практично 

поза увагою були енергетичні фактори впливу на 

об’єкт обробки. Тому в результаті не 

забезпечувалась достатня репродуктивність 

результатів та не визначались концептуальні 

підходи до принципів керування процесами КЕСО, 

що є обов’язковою умовою для промислового 

технологічного процесу ливарного виробництва. 

В останні роки було опубліковано результати, які 

показали, що при КЕСО відбувається вплив на 

розплав безпосередньо не тільки електричного 

струму, але й додаткове його термосилове 

навантаження за допомогою вторинного, 

індукованого струмом електромагнітного поля. 

Сукупність цих полів утворює акустичне та 

термічне поля, а також поле течій [1, 5, 6]. Топологія 

цих полів визначається типом струму (постійний, 

змінний, імпульсний), типом електродної системи та 

конфігурацією і об’ємом розплаву. Амплітудно-

часові характеристики полів залежать від параметрів 

джерела струму. Таким чином, сферою 

термосилового впливу на розплав є комплексна дія 

полів, що генеруються. Тоді принцип керування 

цією дією може базуватися на керуванні 

характеристиками та параметрами базового 

первинного електричного поля, враховуючи 

параметри джерела струму, його тип та тип 

електродної системи. Зазначені результати отримано 

при розв’язанні польових задач методами 

математичного моделювання із застосуванням 

методу скінчених елементів (МСЕ). Фізичні 

експерименти показали правомірність такого 

аналізу процесів навантаження розплаву [7].  

Крім того, при застосуванні будь-якого методу 

моделювання потрібно порівнювати результати з 

такими, що отримано іншими методами. Тобто, 

забезпечити умови верифікації та валідації 

результатів моделювання.  

Але МСЕ стикається із розрахунковими 

проблемами при дослідженні процесів у 

рідкометалевому провіднику за умов його 

кондукційної електрострумової обробки. Задачі, які 

розв’язуються, не є класичними. При їх польовій 

постановці емпіричним методом, а інколи навіть 

інтуїтивно, базуючись на досвіді дослідника, 

потрібно визначати розподіл первинного (базового) 

електричного або магнітного поля на границях 

об’єкта обробки. Це тягне за собою розв’язання 

проблем тестування розв’язку задач. Крім того, 

аналіз процесів у масивних об’єктах обробки масою 

в десятки або й сотні кілограмів методом скінчених 

елементів створює додаткові проблеми, що 

пов’язані з вибором доцільної розрахункової сітки 

та розв’язувача сіткових рівнянь. У цьому випадку 

слід враховувати потенційні можливості апаратного 

та програмного забезпечення МСЕ і розрахунковий 

час.  

Не зважаючи на розрахункові проблеми, 

очевидною перевагою МСЕ є його широкі 

функціональні можливості в дослідженні 

мультифізичних процесів, що супроводжують 

КЕСО (електромагнітні, теплові, акустичні, 

гідродинамічні). При цьому є можливість 

досліджувати процеси як на макро, так і на 

мікрорівнях в об’єкті обробки [5, 6]. 

З приводу цього, актуальним є завдання пошуку 

не менш продуктивного гнучкого методу 

дослідження у рідкометалевому розплаві, як 

мінімум, базового (первинного) електричного поля. 

На наш погляд, таким методом може бути добре 

відомий метод розбиття масивних провідників на 

елементарні комірки (М-К), але за умов його 

адаптування до особливостей КЕСО.  

В його основі закладено розбиття об’єкта, що 

досліджується, на скінчену кількість комірок. Кожна 
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комірка та її зв’язки з іншими заміщуються 

електричною схемою, в якій розподіл напруг і 

струмів математично описуються таким самим 

чином, як і процеси, що моделюються у кожній 

комірці [8−10]. Матрична формалізація розподілу 

струмів і потенціалів поля у розплаві повною мірою, 

за окремих умов, дозволить скоротити 

розрахунковий час порівняно з МСЕ для масивних 

провідників. І, безумовно, застосовуючи М-К та 

МСЕ, отримуємо можливість верифікації та 

валідації результатів. А це дасть змогу впевнено 

переходити до побудови законів керування 

процесами, що генеруються при КЕСО. Тобто, 

створити підстави для переходу від новації до 

інновації у ливарному виробництві задля 

визначення ринкових перспектив КЕСО. 

Мета роботи – показати функціональні 

можливості методу розбиття масивних провідників 

на елементарні комірки та матричної 2D, 3D 

формалізації характеристик електричного поля у 

металевому розплаві при його обробці електричним 

струмом. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Аналіз джерел показав, що цей метод вперше 

пропонується застосувати для аналізу процесів 

обробки розплаву електричним струмом. 

Загальний алгоритм постановки і розв’язання 

задачі 

Для розрахунків характеристик електро-

магнітного поля у металевому розплаві за 

допомогою М-К пропонується наступний загальний 

алгоритм. 

1.  Визначаємо геометричні параметри емності з 

розплавом. 

2.  Визначається тип електродної системи, тип 

струму та його параметри. 

3.  Обирається площина перерізу (для 2D). 

4.  В залежності від мети аналізу обирається 

розмір та розташування комірок. 

5.  Відповідно до розбиття будується електрична 

схема заміщення. 

6.  Для отриманої сітки формується матриця 

інциденції. 

7.  Обираються параметри об’єкта обробки. 

8.  Проводиться розрахунок із використанням 

методу вузлових потенціалів у матричній формі. 

9.  Результат виводиться у графічному вигляді 

для аналізу розподілу струмів і потенціалів 

первинного базового поля. 

Розрахунки із застосуванням методу М-К та їх 

аналіз 

При визначенні мети роботи авторами було 

враховано, що особливості М-К потрібно 

адаптувати до умов ливарного виробництва. Але на 

даному етапі не ставилося завдань враховувати усю 

можливу складність залежності енергетичного 

навантаження розплаву електричним струмом від 

його температурних факторів, конфігурації та 

характеристик ємності з розплавом, наявності у 

розплаві неметалевих включень та кристалів 

інтерметалідів мікронного та мезорівнів тощо.  

У першому наближенні для визначення 

функціональних можливостей М-К, на наш погляд, 

достатньо буде розв’язати ряд задач у спрощеній 

постановці, але так, щоб отримані дані не суперечно 

пояснювали енергетичні портрети базового поля та, 

як мінімум, якісно співпадали з відомими даними, 

отриманими, наприклад, із застосуванням МСЕ. 

Крім того, важливо визначити ключові проблеми 

ситуації, розв’язання яких дозволить у наступному 

науковому доробку логічно розвивати як 

фундаментальні принципи М-К, так і його 

прагматизм. 

Оберемо для аналізу алюміній у рідкому стані 

при температурі, що не перевищує інтервал 100 °C 

над температурою ліквідусу. Розплав знаходиться у 

ємності, яка має форму прямого паралелепіпеду з 

непровідними стінками. Електричний постійний 

струм амплітудою 100 А підводиться до розплаву 

електродами дотично до середини паралельних 

верхніх ребер. Відповідно вертикальна площина 

перерізу для 2D аналізу у формі квадрата (розміром 

45x45мм) з’єднує точки дотику електродів, як 

показано на рис. 1 цифрами 1 та 10. Розіб’ємо 

площину на 81 комірку. Для зрівняння 

проаналізуємо ситуацію для 361 комірки. 

Матриця інциденції формувалась за допомогою 

алгоритму, блок-схему якого наведено на рис. 2. 

 

 
Рисунок 1 – Геометрична модель (граф) площини 

перерізу, що аналізується 
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритму: PD – матриця з’єднань вузлів; N – кількість вузлів; 

 L – кількість гілок схеми заміщення 

 

Застосуємо метод вузлових потенціалів. Для 

однорідних осередків уздовж осей х і у приймалось, 

що їх питомий опір дорівнює питомому опору 

алюмінію за температури ліквідусу (933,61 °К) 

ρ(Al) = 24,77∙10
-8

 Ом∙м [11]. Опір комірок уздовж 

визначається як ;x Al

a
R

b
   y Al

b
R

a
   для 2D та 

;x Al

a
R

b
 


 ;y Al

b
R

a
 


 z AlR

a b


   для 3D  

(a, b, δ – розміри комірки, м).

 

 

Далі формується діагональна матриця опорів 

Rdiag. На її основі формуємо діагональну матрицю 

провідностей (G): G = 1/Rdiag. Тоді потенціали всіх 

вузлів графа визначаємо по відношенню до базового 

вузла: 

                ( )T
джMGM I   ,                        (1) 

де M – матриця з’єднань вузлів, складена за першим 

законом Кірхгофа. 

Напругу U на всіх гілках електричного кола 

визначаємо як: 

                          
TU M  .                                  (2)  

У свою чергу, струми I в гілках визначаємо як: 

                          .I GU                                 (3) 

На рис. 3, 4 представлено результати розрахунків 

за формулами (1)−(3). 

 M:= mk,s 

 mk,s:=1 

Ні 
 k=is 

Так 

 mk,s:=-1  mk,s:=0 

Ні 
 k=js 

Так 

 

 
PD, N, L 

i←PD
‹1›

 

j←PD
‹2›

 

 Початок 

 s:=1 

 k≤N-1 
Ні Так 

 s≤L 
Так Ні 

 Кінець 

k:=1 
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а) 

 
б) 

Рисунок 3 – Розподіл струму і потенціалів в розплаві, уздовж осі х: а)  для площини, що розбивалась на 

81 комірку; б) для площини, що розбивалась на 361 комірку 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Розподіл струму і потенціалів уздовж осі у: а) для площини, що розбивалась на 81 комірку; 

б) для площини, що розбивалась на 361 комірку 
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На рис. 3, 4 Ix1 – струми уздовж осі x між 

вузлами 1-2, 2-3, 3-4…9-10, Ix2 – струми між 

вузлами 11-12, 12-13…19-20 і т.д. φx1 – значення 

потенціалів вузлів уздовж осі x (1, 2, 3…10). Для осі 

y, Iy1 – струми між вузлами 1-11, 11-21, 21-31…81-91, 

φy1 – значення потенціалів вузлів уздовж осі у  

(1, 11, 21…91) і т.д. 

Як бачимо, збільшення кількості комірок 

практично у 4,5 рази не суттєво змінило якісний 

розподіл струмів та потенціалів. Але кількісні їх 

значення активно зменшились для струмів і 

збільшились для потенціалів. 

На рис. 5 для зрівняння наведемо результат 

розрахунків поставленої задачі, що його отримано 

МСЕ. Тут застосовано сітку з кількістю 400 

елементів. Як мінімум, ми отримали як якісне 

збігання результатів, так і певною мірою кількісне. 

 

 
Рисунок 5 – Розподіл потенціалів уздовж осі x, отриманий МСЕ 

 

І все ж, формат 2D в обраній постановці не 

окреслює реальний розподіл I та φ незалежно від 

обраного методу числового моделювання. Тому що 

він враховує тільки те, що електрична енергія 

вводиться тільки в обрану площину, а не займає 

весь об’єм паралелепіпеду. Тому логічно звернути 

увагу на формат 3D.  

Тривимірну модель можна побудувати із 

суміжних площин, з’єднуючи їх вузлові точки [3]. 

Для розрахунку було обрано 3 паралельних 

площини, вузлові точки яких з’єднано уздовж осі z. 

Джерело струму підключалось до центральної 

площини, аналогічно рис. 1. Оскільки дві додаткові 

площини розташовані симетрично відносно 

центральної, розподіл струмів і потенціалів у них 

однаковий. На рис. 6−7 репрезентовано отримані 

результати для такого варіанту 3D. 

В цілому можна зазначити, підсумовуючи 

отримані результати, що функціональні можливості 

М-К суттєво розширюються до більш реального 

відтворення розподілу характеристик поля при 

збільшенні кількості комірок та при переході від 2D 

до 3D. Але основною проблемою при застосуванні 

М-К у цьому випадку буде пошук удосконалення 

розрахункового алгоритму. 

ВИСНОВКИ. 

1. М-К дозволяє відносно точно відтворювати 

розподіл базового електричного поля у металевому 

розплаві при його обробці електричним струмом. 

Забезпечуючи валідацію та верифікацію результатів, 

у комплексі, наприклад з МСЕ, М-К може суттєво 

вплинути на розширення наукового доробку щодо 

термосилової дії на розплав.  

2. Функціональні можливості М-К дозволяють 

аналізувати розподіл характеристик базового 

електричного поля у форматах як 2D, так і 3D. 

Перший у тестових числових експериментах дає 

змогу визначати можливі сценарії у розподілі 

електричних характеристик поля в металевому 

розплаві. Другий має суттєві переваги при більш 

точному відтворенні характеристик поля в об’ємі 

розплаву, але його подальше застосування потребує 

удосконалення розрахункових алгоритмів.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 6 – Розподіл потенціалів уздовж осей x та y у площині підведення електродів:  

а) уздовж осі х; б) уздовж осі у 
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а) 

 
б) 

Рисунок 7 – Розподіл потенціалів уздовж осей x та y у крайній площині: а) уздовж осі х; б) уздовж осі у 
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Admiral Makarov National University of Shipbuilding  
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Purpose. To show the functional possibilities of the method of dividing massive conductors into elementary cells 

and matrix 2D, 3D formalization of electric field characteristics in a metal melt during its electric current treatment. For 

foundry production technologies, the processes generated in the metal melt during its conductive electric current 

treatment (CECT) are studied. Methodology. Along with the material science aspects of the problem with the help of 

numerical simulation is the search for optimal parameters of the melt load. The finite element method (FEM) is used for 

this purpose. Originality. The tasks to be solved are not classic. This imposes problems on the choice of problem 

statement and methodological principles of calculations. Therefore, it is important to find another productive flexible 

numerical modeling method. This is especially important in the development of systems for the implementation of 

controlled conductive electric current treatment of liquid metals. The paper proposes to apply the known method of 

dividing massive conductors into elementary cells (M-C), which must be adapted to the CECT conditions in foundry 

production. At the same time, using this method in combination with FEM, it is possible to deepen the scientific 

achievements of CEСЕ and obtain validation and verification of the results of solutions. Results. A number of problems 

have been solved that show different possibilities of modeling with using of the M-C method. The results of using M-K 

method allows to relatively accurately reproduce the distribution of the base electric field in the metal melt during its 

treatment with electric current. The ensuring the validation and verification of obtained results, in combination with, for 

example, M-C and FEM methods can significantly influence the expansion of scientific work on the thermoforce 

influence of the melt. The obtained results, which be compatible with FEM data, describe the characteristics of  basic 

electric field in the melt in 2D and 3D formats. It is shown that the 2D format enables to determine possible trends in 

the distribution of field characteristics for different types of currents and types of electrode systems. 3D format has 

greater functionality, but its productive application requires the improvement of computational algorithms in the matrix 

formalization of field characteristics in metal melts weighting several hundred kilograms. Figures 7, references 11. 

Key words: modeling, electric field, matrix formalization. 
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