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 Pārskata periodā turpināta padziļināta literatūras izpēte. Izmantojot izveidotos analītiskos 

sistēmas aprēķinu modeļus, noteikti elektromagnētiskā induktora parametri šķidrā metāla recirkulējošas 

plūsmas ar Reinoldsa skaitli 100 000 ierosmei lineārā kanālā. Izveidots pirmais skaitliskais modelis un 

veikti pirmie aprēķini, sākotnēji gan centrbēdzes degazācijas sistēmai, kur netiek ņemts vērā sekundāri 

inducētais lauks. Aprēķināts spiediena un ātruma sadalījums rezervuārā un salīdzināts ar analītiskajiem un 

pirmajiem eksperimentālajiem rezultātiem. Uzsākta analītiskā modeļa veidošana, kur tiek ņemts vērā 

sekundārais magnētiskais lauks un sākts veidots modelis lineārā kanāla modelim. Sagatavota un iesniegta 

publikācija par šo skaitlisko modeli un tā rezultātiem. Izveidots laboratorijas modelis degazācijas 

koncepcijai ar centrbēdzes tipa kanālu, kur plūsmu ierosina dipola gala lauks. Veikti ātruma mērījumi, 

izmantojot spiediena diferences metodi un ultraskaņas Doplera anemometru. Veikts salīdzinājums ar 

analītiskajiem un skaitliskajiem modeļiem. Uzsākts darbs pie sistēmas pārveidošanu, kur degazācijas 

rezervuārs ir horizontāls. Veikts darbs pie kanāla degazatora koncepcijas izstrādes un atbilstošā 

eksperimentālā modeļa izveidošanas. Izveidota eksperimentiem atbilstoša magnētisko sistēmu mehāniskā 

piedziņa, kas var nodrošināt nepieciešamo mehānisko kustību, pārvarot t.sk. sistēmu magnētiskos spēkus.  

Konstruēta gan cilindriskā, gan lineārās degazācijas sistēmas atbilstošā keramiskā daļa, analizējot 

sistēmas industriālo pielietojamību, risinot tādas tehniskās problēmas kā kanāla priekš-sildīšana, argona 

gāzes ievades sistēma un kanālu aizaugšanas ar oksīdiem novēršana. Izveidoti atsevišķi eksperimentālie 

stendi, piemēram, kanāla priekšlasīšanai ar keramikā integrētiem rezistīvajiem sildītājiem, eksperimentāla 

pārbaude. Testētas tievas caurulītes, caur kuru tiek pūsts argons, potenciāla aizsalšana šķidrā metālā (un 

meklēti veidi kā to novērst). Uzsākts darbs pie industriāla mēroga magnētiskās sistēmas salikšanas 

metodikas un mehānisko palīgierīču izstrādes un konstruēšanas. Pārskata periodā sagatavoti zinātniskie 

raksti - balstoties uz skaitlisko aprēķinu rezultātiem un laboratorijas mērījumu rezultātiem. Rakstu izstrāde 

turpinās. 
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