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ВВССТТУУПП  
 

Традиція видання наукових збірок робіт співробітників і студентів 
кафедри “Фізико-хімічні основи технології металів” нараховує вже 
близько десяти років. В цьому році збірка виходить вже у дев’ятий раз і 
редакційна колегія цього року у складі завідувача кафедри, професора 
Дмитра Федоровича Чернеги і доцента Костянтина Вікторовича 
Михаленкова вирішила внести зміни до порядку проведення конференцій і 
змісту збірки наукових праць. До цьогорічної збірки „Спеціальна 
металургія: Вчора, сьогодні, завтра” увійшли не тільки статті, підготовлені 
за результатами наукової роботи викладачами і студентами кафедри. 
Базуючись на досвіді минулого року, коли конференція набула статусу 
міжнародної, до цієї збірки було запрошено публікації провідних вчених з 
інститутів матеріалознавчого профілю Національної академії наук 
України. Таке рішення є проявою доброю волі співробітників кафедри і 
відображенням стійкого спрямування на кооперацію із академічними 
установами. 

Від імені редакційної колегії бажаємо всім викладачам, 
співробітникам і студентам кафедри, а також запрошеним авторам 
творчого настрою, нових наукових здобутків і подальших успіхів в 
педагогічній і науковій роботі. 
 
 
Редакційна колегія, 
 
завідувач кафедри Фізико-хімічні 
основи технології металів, 
 

член-кореспондент НАН України, 
доктор технічних наук, заслужений 
професор НТУУ «КПІ» 

  
 
 
 
ДД..  ФФ..  ЧЧееррннееггаа  

 підпис 
 

 

 
доктор технічних наук, 
доцент кафедри 

 
 
КК..  ВВ..  ММииххааллееннккоовв  

 підпис 
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УДК 378.669 
ДОСЯГНЕННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ 

 
Д.Ф.Чернега 

 
Національний технічний університет України 

„Київський політехнічний інститут”  
 

Включаючи 2010 рік загальна кількість випускників 766. Із них: по 
стаціонарній формі навчання магістрів 99, спеціалістів – 651, по заочній 
формі навчання  спеціалістів 27.  Також  підготовлено 502 бакалавра по 
стаціонарній формі навчання після успішного закінчення 4 курсу і здачі 
екзаменів і 55 заочної форми навчання після закінчення 5 курсу. 
 З врахуванням випуску в 2011 р. одинадцять спеціалістів і 
тринадцять магістрів (студентка В.Бойко закінчує  магістратуру в 
Німеччині) стаціонарної форми навчання і 10 спеціалістів заочної форми 
навчання, кількість випускників буде 800. 
 Після заснування кафедри ФХОТМ в 1977 р. на інженерно-
фізичному факультеті в 1980 р. розпочалася підготовка інженерів за 
спеціалізацією „Спеціальна металургія” при спеціальності „Ливарне 
виробництво чорних і кольорових металів”. 
 В 1980 р. на 3 курс було зараховано три студента, на другий курс 17 
студентів по заявам студентів КПІ вечірньої і заочної форм навчання, а 
також раніше відрахованих студентів різних спеціальностей стаціонарної і 
заочної форм навчання. Починаючи з 1981 р. на 1 курс зараховувалося по 
25 студентів на стаціонарну форму навчання, потім по 50. починаючи з 
2007 р. – 35, 30 студентів. 

Випускники кафедри отримують глибокі знання із загальнотехнічних 
та спеціальних дисциплін, програмування та комп’ютерної техніки,  
досконально володіють технологіями спеціальної електрометалургії 
виробництва високочистих металів і сплавів з максимальними фізико-
хімічними та механічними властивостями, а також сплавів із спеціальними 
властивостями,  
 Перший випуск 3 студентів був в 1984 р. і16 студентів після 
закінчення навчання  в 1985 р. Студенти цього випуску О.В.Чернець, 
працює по направленню в Інституті електрозварювання ім.Є.О.Патона 
НАН України і К.В.Михаленков працює на кафедрі  в НТУУ „КПІ”, 
захистили докторські дисертації, Ю.В.Фальченко кандидатську 
дисертацію. 
 Випускники 1985 р.: О.Д.Піскун - директор дочірного підприємства 
„ЛК-металургія” акціонерного товариства „Завод” „Ленінська кузня”;  
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А.В.Адамчук – головний металург  в  підприємстві „Мотор деталь” 
м.Конотоп; Ю.П. Ленда – головний інженер на підприємстві в Броварах.  
 За останні 4 роки після закінчення навчання отримали направлення в 
ІЕЗ ім.Є.О.Патона 20 магістрів і 10 спеціалістів, у Фізико-технологічному 
інституті металів і сплавів (ФТІМС) – 12 магістрів і 8 спеціалістів. 
 Дуже приємно відзначити, що у ФТІМС НАН України успішно 
працює значна кількість  випускників кафедри. Особливо виділяється в 
цьому напрямі відділ „Магнітної гідродинаміки”, керівник член-
кореспондент НАН України В.І.Дубодєлов. Захистили кандидатські 
дисертації М.С.Горюк, М.А.Слажнєв, О.В.Середенко, Ю.П.Скоробагатько, 
закінчила аспірантуру  Л.С.Воронько, в аспірантурі О.В.Ященко. 
 Над докторськими дисертаціями успішно працюють М.С.Горюк, 
М.А.Слажнєв.  
 У ФТІМСі завідуючим відділу „Перспективний розвиток та трансфер 
наукових розробок”  працює ктн С.В.Гнилоскуренко, який захистив 
дисертацію в Японії на  ступінь доктора  філософії.  
 У відділі „Електронно-променева технологія”, яким керує д.т.н., 
професор С.В.Ладохін в 2009 р.  захистив кандидатську дисертацію 
А.С.Гладков. В цьому відділі працюють випускники кафедри 
Е.О.Матвієнко, М.Ю.Смірнов,  М.А.Клименко, Е.В.Лесков – в аспірантурі. 
 У відділі „Процеси плавки і рафінування сплавів”, яким керує 
академік НАН України В.Л.Найдек випускниця кафедри О.О.Ясинська 
(дівоче прізвище О.О.Шевчук) у 2009 р.  захистила кандидатську 
дисертацію під керівництвом д.т.н. В.М.Костякова. 
 Над кандидатською дисертацією успішно працює О.А.Пелікан.  
 За неповними даними в ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України успішно 
працюють випускники кафедри, серед них д.т.н. О.В.Чернець, к.т.н. 
Ю.В.Фальченко, Ю.Є.Рудой, С..Наумейко, В.О.Березос, О.М.Калинюк, 
В.Свердун. Закінчили аспірантуру Г.О.Петрищева, О.Р.Гнатушенко, 
В.В.Якуша, В.М.Журавель, В.А.Зайцев, В.М.Ярош, В.В.Жуков, Р.В.Козін, 
в аспірантурі А.Микитчик. 
 Активно працюють над підготовкою до захисту докторських 
дисертацій Ю.В.Фальченко, В.О.Березос. 
 На кафедрі фізико-хімічні основи технології металів після закінчення 
аспірантури захистили кандидатські дертації Г.Г.Зак, працює в Німеччині, 
М.І.Куріленко, В.Ю.Сухенко працює на кафедрі асистентом, В.М.Рибак 
працює на кафедрі старшим викладачем, секретарем кафедри. Успішно 
закінчує аспірантуру К.О.Сергеєва, в аспірантурі навчаються С.В.Жук, 
А.С.Кириченко, К.М.Зубова. Практично підготовлена до захисту 
кандидатська дисертація Д.В.Іванченко. 
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  По напрямку філософії кандидатську дисертацію захистив 
І.В.Девтеров на факультеті „Соціологія” НТУУ „КПІ” і готується до 
захисту докторської дисертації. По напрямку економіки кандидатську 
дисертацію захистив В.Б.Гордон. 
 Випускники, які захистили дисертації за кордоном на ступінь 
доктора філософії: Ю.Скринський, захистив в Німеччині, працює на 
підприємстві в Берліні інженером по виробництву;  Р.А. Сергієнко 
захистив дисертацію в Японії.  
 Серед випускників кафедри за неповними даними 2 – доктори 
технічних наук; 5 – готуються до захисту докторської дисертації; більше 
30 захистили і готуються до захисту кандидатських дисертацій; 3 – доктора 
філософії (захист за кордоном). 

О.Л.Гольдберг захистив магістерську дисертацію в США, працює в 
Естонії членом правління компанії „Балтійська фінансова компанія” 
(„БФК”). Т.І.Литовченко – головний редактор журналів „Роботодавець” і 
„УФО” („Український фінансовий огляд”), нагороджений орденом 
„Архістратиг Михаїл”, отримав міжнародну премію ім.О.Гончара. 
Випускники кафедри працюють: в промисловості директорами, головними 
інженерами і металургами, керівниками відділів і цехів; в державних 
організаціях; в академічних інститутах матеріалознавчого напряму. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОШЛАКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ КАРЬЕРНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Скрипник С.В., Чернега Д.Ф.  
 

Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт» 

 
Рассмотрены различные заготовки кованых деталей, 

используемых в производстве большегрузных карьерных автомобилей. 
Показаны возможности электрошлаковых технологий в замене кованых 
заготовок литыми электрошлаковыми. Даны примеры изготовления 
литых электрошлаковых заготовок методами электрошлакового 
переплава, центробежного электрошлакового литья и электрошлакового 
кокильного литья. 

 
Various preparations billets forge the details used in manufacture of 

supersize career cars are considered. Possibilities of electroslag technologies in 
replacement forged billets cast electroslag are shown. Examples of 
manufacturing of cast electroslag billets by methods electroslag remelting, 
centrifugal electroslag casting and electroslag mould casting are given. 
 

Розглянуто різноманітні заготівки кованих деталей, що 
використовуються у виробництві великовантажних кар'єрних 
автомобілів. Показано можливості електрошлакових технологій в заміні 
кованих заготівок литими електрошлаковими. Надані приклади 
виготовлення литих електрошлакових заготівок методами 
електрошлакового переплаву, відцентрового електрошлакового лиття і 
електрошлакового кокільного лиття. 

 
Вступление  
Детали современных карьерных автомобилей грузоподъемностью 

20…360 т отличаются сравнительно большими размерами, массой и 
стоимостью. Ремонт таких крупных тяжелых автомобилей в полевых 
условиях практически невозможен, так как требует наличия 
специализированного оборудования и оснастки. Поэтому требования к 
надежности деталей, узлов и автомобилей в целом очень высоки. 
Различные варианты электрошлаковых технологий (переплав, 
центробежное электрошлаковое литье, электрошлаковое кокильное литье и 
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др.) обеспечивают высокое качество и надежность электрошлаковых 
деталей. Начало внедрения электрошлаковых технологий на 
автомобильных заводах, в т.ч. на ОАО «Белорусский автомобильный 
завод» было положено ИЭС им. Е.О. Патона [1 - 3] несколько десятилетий 
тому назад. С тех пор номенклатура изготовляемых заготовок деталей 
существенно выросла.  

Цель данной работы - показать опыт применения 
электрошлаковых технологий в ОАО «БелАЗ», выпускающего около 30 % 
большегрузных карьерных автомобилей мирового производства. 

В настоящее время в качестве заготовок ряда деталей, в т.ч. 
штамповых вставок, на заводе используются слитки ЭШП диаметром 300 – 
400 мм из различных марок легированной стали. Такие слитки 
изготавливают как в стационарных кристаллизаторах, так и в подвижных 
(рис.1). Одной из деталей ответственного назначения являются литые 

электрошлаковые штамповые вставки 
диаметром 380…490 мм, которые имеют 
стойкость на 50 – 60 % выше стойкости 
кованых из металла обычной выплавки. 

 
Рис. 1. Фрагмент выплавки слитка ЭШП диаметром 
390 мм, массой 1,5 т с относительным перемещением 
кристаллизатора и слитка. 

 
Если раньше зубчатые шестерни и 

колеса изготавливали из деформированной 
стали 20Х2Н4А (поковок), то в настоящее 
время отдается предпочтение литым 
центробежным электрошлаковым заготовкам 
этих деталей как с наружным (рис. 2а), так и с 
внутренним зубчатым зацеплением (рис.2б). 

Такой выбор обусловлен в первую очередь надежностью литых 
электрошлаковых изделий и технико-экономическими преимуществами 
таких заготовок.  

Как известно, разрушение зубьев при циклическом нагружении, 
имеющем место в условиях эксплуатации большегрузных карьерных 
автомобилей, носит усталостный характер. Сопротивление усталости в 
большой мере зависит от способности материала к локализации микро - и 
макроскопической деформации. Значительную роль в локализации 
пластической деформации принадлежит физической, химической и 
структурной однородности, что обеспечивается электрошлаковыми 
технологиями [4].  
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Как показали ранее проведенные исследования [5] зубчатые колеса 
из литой электрошлаковой стали имеют преимущества по сравнению с 
обычными и по контактной выносливости. При испытаниях на стендах с 
замкнутым контуром это выражено в различии (на 15%) уровней нагрузки, 
при которых достигнуто одинаковое количество циклов перемены 
напряжений до выбранного критерия прекращения испытаний. В итоге 
оказалось, что долговечность зубчатых колес из литых центробежных 
электрошлаковых заготовок существенно превышает долговечность колес 
обычной выплавки.  

 
 
 

 а               б 
Рис. 2. Внешний вид отливок ЦЭШЛ для двух внешних зубчатых венцов 
шестерни из стали 20Х2Н4А (а) и для одного внутреннего зубчатого венца 

в корпусе редуктора  из стали 40 Л (б). 
 

Кроме заготовок зубчатых колес в большегрузных карьерных 
автомобилях широко используется центробежное электрошлаковое литье 
(ЦЭШЛ) ряда других полых деталей, таких как ступицы колес, фланцы 
торсионных валов и др. При изготовлении отливок фланцев используется 
стальная форма (рис.3. а), состоящая из нескольких конструктивных 
элементов в виде тел вращения (крышка 1, кольцо 2, основание 3, фланец 
5). Такая форма имеет разъем в горизонтальной плоскости, что имеет 
преимущества перед формой с вертикальной плоскостью. Замкнутый 
контур деталей представленной формы позволяет придать ей жесткость и 
обеспечить длительный срок ее эксплуатации. Во избежание 
науглероживания заливаемого металла в основание кокиля 
зафутеровывают магнезитовую пробку 4 вместо обычно применяющейся 
графитовой и просушивают ее при температуре 150 – 300 ˚C в течение 1 – 
1,5 часа. Конструкция формы заканчивается подставкой 6, которая 
крепится на планшайбе центробежной машины клиньями. Эскиз отливки 
фланца представлен на рис. 3б.  



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.2011 
 

13 
 

Еще одна разновидность технологии, основанная на 
электрошлаковом процессе - электрошлаковое кокильное литье (ЭКЛ). Она 
применяется при изготовлении таких заготовок деталей, как верхняя и 
нижняя крышки крупногабаритных гидравлических цилиндров из стали 45 
Л, головок штанг и др. Для создания направленного затвердевания и 
питания тонкие части изготавливаемых отливок помещают в нижней части 
формы, а более толстые, массивные - в верхней. В верхней части формы 
затвердевает и слой обогревающего шлака, который участвует в тигельной 
плавке. В зависимости от конструктивных особенностей в заготовке ЭКЛ 

 а    б 
Рис. 3. Конструктивная схема кокиля в сборе для получения фланца (а) и 

эскиз фланца торсионного вала из стали 40Х (б). 
 

ее прибыльная часть может быть либо продолжением заготовки в 
виде небольшого утолщения (рис.4 а), удаляемого механической 
обработкой, либо отдельным обрезаемым элементом (рис.4 б.). В 
последнем случае отделяют прибыль от отливки инжекторным резаком. 
Несмотря на то, что и в слитках ЭШП и в электрошлаковых отливках 
присутствует обогревающий слой шлака небольшой слой металла, 
затвердевающий в последнюю очередь, остается без подпитки и подлежит 
удалению. 

а   б 
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в 
Рис. 4. Эскиз отливок ЭКЛ верхней крышки 
гидравлического цилиндра с прибыльной частью в 
теле отливки (а), головки штанги с отдельной 
прибыльной частью (б) и формы для детали 
головки штанги (в). 
 

 
При выплавке отливок большое 

внимание уделяется подготовке литейных 
форм. Они очищаются от остатков 
гарнисажа, заливов и пригара. Затем 
подогревается в термопечи до температуры 
150 - 200 ˚C. После этого окрашивается 

изнутри слоем антипригарной цирконовой или каолиновой краски. Она 
наносится при температуре кокиля не ниже 100 ˚C. Флюс АН – 295 
непосредственно перед использованием прокаливают при температуре 620 
– 640 ˚C в течение 4 - 4,5 часов в специальных противнях с засыпкой слоем 
толщиной не более 100 мм. 

В процессе тигельной плавки металл последовательно раскисляют 
несколькими раскислителями в кусках размером 10…20 мм: 
ферросилицием ФС- 25, силикокальцием СК- 25, вторичным алюминием. 

Вывод 
На ОАО» БелАЗ» создан участок электрошлаковых технологий, на 

котором успешно применяются все разновидности электрошлаковых 
технологий. Номенклатура электрошлаковых изделий, выпускаемых на 
предприятии продолжает расширяться. 
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Показаны технологические особенности получения крупногабаритных 

центробежных электрошлаковых отливок  Приведены новые технологические 

приёмы обеспечивающие получение высококачественных машиностроитель-

ных заготовок 

 

Показані  особливості одержання великогабаритних відцентрових елект-

рошлакових виливків. Приведені нові технологічні засоби, які  забезпечують  

одержання високоякісних машинобудівних заготовок. 

 

Ключевые слова: центробежное литье, частота вращения, литейная 

форма, заливка металла со шлаком, структура отливки. 

 

Крупногабаритные полые заготовки для машиностроительных деталей от-

ветственного назначения изготавливают методами горячего деформирования. 

Это обусловлено тем, что литые заготовки, получаемые обычными методами, 

недостаточно надежны в эксплуатации. Однако с появлением метода центро-

бежного электрошлакового литья [1] качество получаемых полых заготовок 

существенно повысилось. Этому способствуют несколько факторов, характер-

ных для этого процесса:  
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- высокое качество жидкого электрошлакового металла; 

- защита жидкого металла шлаком от атмосферы в процессе переплава и 

заливки в форму; 

- направленное затвердевание отливки под слоем шлака; 

- высокая плотность отливок, затвердевающих в поле центробежных сил с 

коэффициентом гравитации 50-200 единиц. 

Апробация технологии ЦЭШЛ при получении центробежных отливок 

сравнительно небольших по размерам и массе показала, что качество литых 

заготовок находится на уровне кованых из металла открытой выплавки. В тоже 

время себестоимость их существенно ниже, а цикл изготовления короче.  

Данная работа посвящена анализу возможностей получения методом 

ЦЭШЛ с вертикальной осью вращения крупногабаритных заготовок простой и 

сложной конфигурации в условиях единичного и серийного производств.  

Переход от сравнительно небольших к крупногабаритным толстостенным  

отливкам (с толщиной стенок свыше 50 мм) из высоколегированных сталей 

требует изыскания новых технологических решений практически на всех 

этапах изготовления.  

В случае изготовления крупногабаритных толстостенных отливок заливку 

металла со шлаком производили с минимальной скоростью - 6 – 8 кг/с во 

избежание быстрого нарастания гидростатического давления жидкого металла 

и шлака, обусловленного действием центробежных сил. Для получения мас-

сивных (больше 1 т) центробежных отливок применяли специальные приемы 

порционной заливки. С начала заливали в литейную форму примерно 0,5 – 0,6 

массы отливки, а затем- оставшуюся часть.  

При заливке металла со шлаком во вращающуюся форму в начале проис-

ходит образование корочки полностью твердого слоя. Для цилиндрической 

изложницы затвердевшая оболочка представляет собой тонкостенный цилин-

дрический сосуд. С момента образования твердой корочки, и в особенности с 
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момента образования зазора между твердой оболочкой отливки и стенкой 

формы, гидравлическое давление жидкого металла и шлака, обусловленное 

действием центробежных сил, целиком воспринимается затвердевшей оболоч-

кой отливки. 

Из теории сопротивления материалов известно [2], что в данном случае 

тонкостенный цилиндрический сосуд испытывает плоское напряженное 

состояние, характеризующееся действием тангенциальных и осевых напряже-

ний. Их величины определяются следующими зависимостями: 

σт==ρD/δ   и   σо==ρD/2δ, где σт  и  σо - напряжение в тангенциальном и 

продольном сечениях соответственно в кгс/см2; 

ρ – давление жидкого металла и шлака на стенку сосуда в кгс/см2; 

D –диаметр сосуда в см; 

δ - толщина стенки сосуда в см. 

Анализ приведенных зависимостей показывает, что тангенциальные 

напряжения в два раза превышают осевые. Поэтому продольные трещины при 

центробежном литье цилиндрических заготовок встречаются намного чаще, 

чем поперечные.  

Для того, чтобы затвердевшая оболочка выдерживала гидравлическое дав-

ление, необходимо выполнение условия: σт<< σв, где σв – предел прочности 

материала оболочки вблизи температуры солидуса. Допустимые напряжения в 

затвердевшей оболочке стальных отливок при температурах, приближающихся 

к температуре солидуса (в районе 1400-1480˚С), имеют малые величины: 0,93 и 

0,86 кгс/мм2  для стали3 и для стали 45 соответственно. Также малые величины 

имеет и другая важная для деформационной способности затвердевшей обо-

лочки характеристика сталей, как относительное удлинение: 2,1 и 2,4% соот-

ветственно [3]. Примерно такими же свойствами при температурах близких к 

температурам солидуса обладают и легированные стали [4]. Необходимую 

толщину оболочки (корки) можно определить из соотношения: δ= ρD/ σ  



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.2011 
 

18 
 

Определить время образования корки заданной толщины можно из графи-

ка (рис.1), на котором представлена кинетика нарастания твердой корки у 

боковой поверхности отливки. При построении графика нарастание твердой 

корочки учитывалось по закону квадратного корня: δ=К√τ, где К-коэффициент 

затвердевания, зависящий от конфигурации отливки и изложницы; τ-время в 

сек. В процессе затвердевания коэффициент К не остается неизменным – в 

начале процесса  К=2,9 10-3  м/с 0,5 в дальнейшем - К=4,5 10-3  м/с 0,5 [5]. 

 
Рис.1. График изменения толщины затвердевания корки центробежной отливки со сто-

роны боковой поверхности. 
 
Принято коэффициент запаса прочности для сталей выбирать в пределах 

1,5…2. При анализе конкретных данных по геометрии отливки и характеристи-

ке прочности материала можно прогнозировать момент перехода с начальной 

частоты на более высокую - рабочую. Расчеты показывают, что для центро-

бежных отливок массой 0,5-0,6 т время наращивания достаточно прочной 

корочки металла толщиной 15-20мм составляет 70-80 секунд. 
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Еще одна технологическая особенность в получении крупногабаритных 

центробежных отливок с вертикальной осью вращения формы заключается в 

способе подачи расплава. Обычно подача жидкого металла со шлаком осу-

ществляется по оси вращения литейной формы. Такую схему подвода расплава 

можно использовать при изготовлении сравнительно небольших по размерам и 

массе отливок. При изготовлении крупногабаритных массивных отливок, 

имеющих высоту 1000 мм и более, традиционная схема заливки приводит к 

разбрызгиванию струи при падении ее со сравнительно большой высоты и 

ударе о дно формы. Брызги металла, пробивая шлаковую корочку (гарнисаж), 

попадают на боковую поверхность формы и привариваются к ней. В результате 

на наружной поверхности полученной отливки воспроизводятся очертания всех 

неровностей, образовавшихся на внутренней поверхности формы. Кроме того, 

движение потока жидкого металла на значительное расстояние от оси донной 

поверхности крупной литейной формы до ее боковой стенки сопровождается 

формированием донной стенки в отливке. Донная стенка препятствует свобод-

ной усадке в радиальном направлении отливки, имеющей цилиндрическую или 

коническую форму, что способствует возникновению горячих трещин. Кроме 

того, возникает необходимость в механическом удалении донной стенки, что 

снижает коэффициент использования металла ( КИМ ). Для предупреждения 

образования донной стенки был разработан поворотный желоб и технология 

боковой заливки расплава металла со шлаком 

(рис.2). Такая технология позволила устра-

нить упомянутые недостатки [6]. 

 

 Рис.2. Схема заполнения литейной формы с верти-
кальной осью вращения: 
а – заливка по оси формы; б – заливка боковая: 1.- 
литейная форма; 2.- шлаковый гарнисаж; 3.- жидкий 
шлак; 4.- графитовая вставка; 5.- жидкий металл. 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.2011 
 

20 
 

 

Для предотвращения образования поперечных трещин в крупногабарит-

ных фасонных отливках металлическую форму укомплектовывали податливы-

ми песчано-глинистыми вставками, обеспечивая свободную осевую усадку. 

С целью предупреждения встречного фронта затвердевания и минимиза-

ции усадочной пористости в крупногабаритных отливках с развитой внутрен-

ней (свободной) поверхностью необходима подача дополнительной порции 

шлака сразу же после заливки шлакометаллического расплава из тигля во 

вращающуюся форму. Её готовят в отдельной флюсоплавильной печи син-

хронно с переплавом металла в тигельной электрошлаковой печи. Такой 

технологический приём обеспечивает направленное затвердевание отливки от  

ее  наружной к внутренней поверхности. При этом повышается температурный 

градиент GL в жидкой части отливки на границе затвердевания, а скорость 

продвижения фронта затвердевания R снижается. В результате параметр 

затвердевания GL/R изменяется в сторону увеличения, что способствует полу-

чению столбчатой структуры [7]. Кристаллическая структура крупногабарит-

ных отливок, полученных с подачей дополнительной порции шлака, характери-

зуется наличием сквозных столбчатых дендритов [8].  

При получении крупногабаритных отливок, имеющих форму усеченного 

конуса, частота вращения формы вокруг вертикальной оси жёстко связано с 

заданной конфигурацией отливки известной зависимостью [3]:  

n = 846√ Н/(d2
в - d

2
н); 

где n – число оборотов в минуту; Н – высота отливки, см;  dв  и  dн – верх-

ний и нижний диаметры свободной поверхности отливки соответственно. 

Такая зависимость задает верхнюю границу рабочей частоты вращения 

формы. Низкая скорость вращения формы и соответственно малая величина 

коэффициента гравитации приводит к тому, что некоторая часть сравнительно 

крупных неметаллических включений остается в теле отливки, не успев пере-
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меститься к свободной поверхности и дальше в шлак. Как известно, количество 

и величина неметаллических включений, удаляемых в шлак под действием 

центробежных сил, напрямую связаны с величиной коэффициента гравитации. 

Решение проблемы удаления неметаллических включений было найдено в 

получении одной сравнительно высокой отливки, предназначенной для двух 

заготовок, имеющих форму усеченного конуса. Такие заготовки стыкуются в 

литейной форме большими диаметрами. В этом случае появляется возможность 

использовать любую необходимую частоту вращения формы так же, как и для 

отливки цилиндрической формы. Повышается соответственно производитель-

ность процесса. 

Новые возможности в структурообразовании отливок, особенно толсто-

стенных открывает динамическое воздействие на кристаллизирующийся 

расплав. В толстостенных отливках границы зерен между относительно круп-

ными кристаллитами ослаблены выделениями в них избыточных фаз и, таким 

образом, по границам, например, столбчатых кристаллитов могут происходить 

разрывы. В крупногабаритных стальных отливках в результате динамического 

воздействия столбчатая структура частично или полностью заменяется измель-

ченной равновесной. Это происходит в результате относительного движения 

жидкости вблизи фронта затвердевания. При этом обламываются ветви расту-

щих дендритов. Часть из них под действием центробежных сил отбрасывается  

на фронт затвердевания, ускоряя его продвижение. Другая часть - вовлекается 

на какое-то время в  круговое вращение. Разориентирование и измельчение 

структуры сопровождается получением однородных свойств во всех слоях, 

тогда как при постоянной, особенно высокой скорости вращения они имеют 

значительные расхождения по слоям. Повышаются также пластические свой-

ства и увеличивается жаропрочность. 

На рисунке 3 представлен график динамического воздействия на затверде-

вающий расплав центробежных электрошлаковых отливок. По мере затверде-
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вания отливок частоту вращения формы следует несколько повышать, что 

обусловлено необходимостью сохранения линейной скорости скольжения 

жидкой фазы перед фронтом затвердевания.  

 
Рис.3. Параметры динамического воздействия на затвердевающие центробежные от-
ливки Ø800-900 мм, высотой 450-500мм и массой до 0,8т. 
 

Если допустить, что угловая скорость фронта затвердевания ω2  определя-

ется  скоростью литейной формы, а жидкая фаза сохраняет по инерции  угло-

вую скорость формы ω1 до периода торможения, то величину линейной скоро-

сти скольжения νск. - можно определить из следующей зависимости:  

νск. = νт - νж = ω2  r - ω1  r = (ω2 – ω1) r =Δ ω r; 

где  νт и  νж - линейные скорости твердой и жидкой фаз на поверхности 

раздела соответственно; 

r- радиус поверхности раздела жидкой и твердой фаз. 

Скорость скольжения будет постоянной до окончания процесса затверде-

вания, если множитель (ω2 – ω1 ) будет увеличиваться пропорционально сокра-

щению радиуса поверхности раздела. 

Количество циклов разгона / торможения определяется временем затвер-

девания центробежной отливки. Для отливок массой 0,5 – 0,6 т оно составляет 

15 – 16, а перепад частоты вращения в одну сторону 40 – 60%.  
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При динамическом воздействии на затвердевающий расплав металла про-

исходит дополнительное физико-химическое взаимодействие металла со 

шлаком. Оно обусловлено переходом от ламинарного движения к турбулент-

ному на поверхности раздела жидкого металла и шлака. На этой поверхности 

происходит ее волнообразное искривление (рис.4). Площадь поверхности 

такого взаимодействия может достигать значительной величины, что способ-

ствует более глубокому рафинированию металла от серы и кислорода. 

 
Рис.4. Схематическое изображение возникновения турбулентного потока расплавов 
металла и шлака. 
 

Для реализации технологии получения крупногабаритных центробежных 

электрошлаковых отливок был спроектирован и изготовлен на ГП НПКГ 

«Зоря» - «Машпроект» комплекс КЦШЛ – 1000 [9, 10]. В центробежной 

машине предусмотрена возможность динамического воздействия на затверде-

вающую отливку массой до 1т с помощью электродвигателя переменного тока 

мощностью 35 кВт и управляющего его работой инвертором HITACHI L300 

PLUS. В такой системе  имеются функции установки вольт - частотной харак-

теристики, разгона / замедления и др.  
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Технология получения центробежных электрошлаковых отливок позволяет 

получать не только гомогенные, но и гетерогенные (многослойные) материалы, 

которые могут найти широкое применение в машиностроении. 
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ЕЕЛЛЕЕККТТРРООШШЛЛААККООВВЕЕ  РРААФФІІННУУВВААННННЯЯ ААЛЛЮЮММІІННІІЄЄВВИИХХ  ССППЛЛААВВІІВВ 
 

Д. С. Чорнозем, В. М. Рибак 

 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут»
 
Розглянуто вплив електрошлакового рафінування на якість алюмінієвих 
сплавів. Показана перспективність використання електрошлакового 
рафінування алюмінієвих сплавів 
 
Рассмотрено влияние электрошлакового рафинирования на качество 
алюминиевых сплавов. Показана перспективность использования 
электрошлакового рафинирования алюминиевых сплавов 
 
Influence of electroslag affinage on quality of aluminium alloys is considered. 
Perspective of the use of electroslag affinage of aluminium alloys is shown 
 

 

ВВссттуупп  
Електрошлакове рафінування алюмінієвих розплавів полягає в 

розчинені оксидів в шлаковій ванні та їх перерозподілі між шлаковою 
ванною та металевим розплавом унаслідок підвищених адсорбційних 
можливостях сольової системи. Висока активність шлакової ванни 
підтримується електричним струмом, що протікає через шар шлаку. 
Електричний струм не тільки підігріває шлак, але й підтримує його 
рафінуючу здатність.  

Хлоридні флюси дуже добре змочують оксиди і метал. Для 
збільшення рафінуючої здатності до їх складу вводять фторидний флюс 
для зменшення міжфазного натягу. При цьому фториди значно зменшують 
гігроскопічність і летючість флюсу. 

Підвищена рафінувальна здатність фторидів, наприклад кріоліту, 
пов’язана з їх високою реакційною здатністю по відношенню до алюмінію. 
Механізм видалення оксидів із металу зумовлений одночасною дією 
поверхневих сил і реакцій між рідким металом і флюсом. 

Ефективність рафінування залежить від величини поверхні взаємодії 
розплаву і реагенту. При розвинутих поверхнях створюються умови для 
більш повного протікання процесів рафінування. При заливанні метала в 
ванну з рідким флюсом інтенсивно перемішуються дві фази, внаслідок 
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чого, поверхня взаємодії між ними збільшується в сотні раз у порівнянні з 
рафінуванням в ковші при заливанні флюсу на метал. Це різко знижує 
вміст в розплаві неметалевих вкраплень і газів. 

 
ППооссттааннооввккаа  ззааддааччіі  ддоосслліідджжеенннняя  
Задача дослідження полягала в з’ясуванні впливу електрошлакового 

рафінування алюмінієвих розплавів на їх якість. 
 
ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенннняя  ееккссппееррииммееннттіівв  
Для електрошлакового рафінування алюмінієвих сплавів була 

розроблена установка для оброблення 300 кг металу, яка складається з ванни, 
кришки, пічного трансформатора і щита управління. Ванна представляла 
собою зварну конструкцію прямокутної форми, футерованою азбестовим 
картоном, шамотною цеглою і магнезитовою цеглою (внутрішній шар). 
Кришка ванни – зварна, футерована азбестовим картоном і має отвір для 
заливання розплаву. 

Установка живиться від пічного трансформатора ТПТ 160/21 ПК. 
Установка працює за наступним режимом: наводиться шлакова ванна, 
заливається, обробляється і випускається рідкий метал, зливається шлак (рис. 
1). 

 

 
 

Рис.1 Установка електрошлакового рафінування алюмінієвих розплавів: 
1 – футеровка; 2 – кришка; 3 – отвір для заливання алюмінієвого 

розплаву; 4 – електрод; 5 – шлаковий розплав; 6 – рідкий метал; 7 – 
летка 

 
Наведення шлакової ванни полягає в розплавленні порції сухого флюсу і 

доведенні його температури до 900 0С. Флюс розплавляється електричною 
дугою, що виникає при замкненні електродів затравкою. Рідкий флюс 
проводить електричний струм, і при замкнені розплавом сусідніх електродів 
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в ньому виділяється теплота, за рахунок якої розплавляється і перегрівається 
увесь об’єм флюсу. 

Оброблення металу починається з його заливання на шар перегрітого 
флюсу. Ефективне оброблення металу забезпечується перемішуванням 
розплавів. За час витримки металу на протязі 3-5 хв. відбувається підйом 
флюсу на поверхню і злиття металу. При появі шару флюсу летку 
закривають.  

Шлаковий розплав, що залишився в ванні можна використовувати 
повторно.  Витрати флюсу компенсуються додаванням сухого флюсу, який 
отримується в бігунах в співвідношенні: 40% NaF3, 45% NaCl, 15% Na3AlF6. 

 
РРееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенньь  
Хімічний склад металу АК7, АК5М2, АК5М7 після електрошлакового 

рафінування зазначеним методом змінюється незначно. Вміст кремнію 
зменшується на 0,2%, міді на 0,1 - 0,2%. Втрати магнію менше 0,15%. У 
той же час збільшуються чистота сплаву і механічні характеристики.  

Порівняльна оцінка пористості шліфів по еталонним шкалами ГОСТ 
1583-73 показала, що нерафінований метал всіх марок має пористість, 
оцінювану балами 4-5, а рафінований - балами 1-2. Механічні властивості 
сплаву АК7, виплавленого без рафінування і з електрошлаковим 
рафінуванням, дещо збільшуються: тимчасовий опір розриванню дорівнює 
160 і 170 МПа, а відносне подовження - 2,8 і 3,2%, відповідно.  

 
ВВииссннооввккии  
Проведені дослідження показали технічну та економічну доцільність 

широкого впровадження процесу електрошлакового рафінування 
алюмінієвих сплавів.  
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ВЛИЯНИЕ ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВА 
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ДЕФОРМИРУЕМЫХ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
 

Цыпан  И.А.* 
 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» 

 
Показано влияние вакуумно-плазменной обработки расплава на 

процесс дегазации, структуру и прочностные характеристики 
деформируемых алюминиевых сплавов, полученных из шихты с разным 
содержанием металлоотходов. 

 
Показано вплив вакуумно-плазмової обробки розплаву на процес 

дегазації, структуру та міцнісні характеристики алюмінієвих сплавів, що 
деформуються, одержаних із шихти з різною кількістю металовідходів. 

 
The effect of vacuum-plasma treatment of the welt on the process of 

degassing, structure and strength characteristics of the wrought aluminium 
alloys smelted from a charge with different contents of metal wastes is showed. 

 
Введение 
Одной из основных тенденций в развитии цветной металлургии 

является расширение объемов применения вторичного алюминия, который 
все больше заменяет в изделиях первичный. В развитых странах доля 
вторичного алюминия в общем потреблении превышает 30 %. При этом 
качество вторичного алюминия во многих случаях не уступает первичному 
металлу, который получают из руды. Такая замена стала возможной в 
результате освоения предприятиями новых технологий подготовки и 
плавки шихты, обработки жидкого металла и его разливки. Эти технологии 
отличаются от традиционных способами и видами воздействий на металл 
(электромагнитные поля, лазерное излучение, ультразвук, плазма и др.). 
Однако до сего времени плазменные технологии для этого передела 
изучены недостаточно. 

 
Постановка задачи исследований 
Целью данной работы является провести исследования для изучения  

влияния вакуумно-плазменной обработки расплава на процесс дегазации, 
структуру и механические свойства алюминиевых сплавов АД 31 (ГОСТ 
23855-79), полученных из разной шихты.  

 
*Работа выполняется под руководством:  
доктора технических наук Наривского А.В. (ФТИМС НАН Украины), 
доктора технических наук, профессора Богушевского В.С. (НТУУ „КПИ”) 
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Методика проведения исследований 
Для приготовления сплавов использовали стандартные чушки и 

разное количество металлоотходов. Половину этих отходов составляли 
бывшие в эксплуатации строительные конструкции (уголки, профили), 
остальное – прессостатки после экструзионного получения изделий из 
сплава АД 31. Химический состав шихтовых материалов, из которых 
сплавы представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Химический состав шихтовых материалов. 

 
Шихту с разным содержанием отходов плавили в печи 

сопротивления с тиглем из чугуна емкостью 100 кг. Перед каждой плавкой 
тигель чистили и окрашивали краской фирмы “SCHAFER GmbH” 
(Германия). Обработку жидкого металла проводили в течение 10 мин при 
температуре 730 – 735 °С по схеме (рис. 1). Расплав продували плазменной 
или холодной газовой струей при одинаковом расходе аргона 7,5 л/мин и 
остаточном давлении в вакуумной камере 8 КПа. Холодный аргон 
подавали в глубь металла через отключенный от источника тока 
плазмотрон. Вакуумно-плазменную обработку сплава проводили при 
напряжении на плазмотроне 35  40 В и токе 550  560 А. 

 

Мате-
риал 

Содержание элементов, % масс. 
Си Si Мп Zn Mg Fe Ni Cr Ті Al 

Чушка 0,027 0,513 0,017 0,022 0,376 0,24 0,002 0,002 0,029 98,772
Отходы 0,184 0,422 0,01 0,024 0,412 0,168 0,002 0,003 0,043 98,732

Рис. 1. Схема вакуумно-плазменной обработки жидкого металла: 
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Сплавы рафинировали в условиях, приближенных к процессу 

непрерывной их разливки. Металл при температуре 725 – 730 °С заливали 
в нагретые до 250 °С кокили без выстаивания его после рафинирования. Из 
полученных отливок изготавливали образцы для исследований (рис. 2). 

 

 
 
 
Содержание водорода в сплавах определяли по результатам 

измерений его в 4-х образцах из одной отливки на установке RHEN-602 
фирмы LECO. Микроструктуру сплавов исследовали на микроскопе 
Неофот-2 при увеличении до 400 крат, макроструктуру  с помощью 
микроскопа МБС-9 при увеличении 8 крат. Механические свойства литого 
металла определяли на гагаринских образцах при комнатной температуре. 

 
Результаты исследований 
Установлено, что с увеличением доли металлоотходов в шихте до 80 

% содержание водорода в сплавах повышается в 2,3  2,4 раза. 
Рафинирование расплава холодным аргоном в вакууме позволяет снизить 
концентрацию водорода в сплавах на 42  45 %. При вакуумно-плазменной 
обработке дегазация сплавов проходит эффективнее и содержание 
водорода в них уменьшается на 61  64 %. 

Остаточная концентрация водорода в закристаллизованных сплавах 
зависит от качества шихтовых материалов. После вакуумно-плазменной 
обработки полученного из чушки сплава содержание водорода в нем 
снижается до 0,13 см3/100 г. По мере увеличения доли металлоотхов в 

Рис. 1. Схема вакуумно-плазменной обработки жидкого металла: 
1 – расплав; 2 – камера вакуумная; 3 – плазмотрон; 4 – система подачи 
газа в плазмотрон. 

Рис. 2. Схема отливки и отбора образцов для:Рис. 2. Схема отливки и отбора обрацов для: 
1  механических испытаний; 2  определения содержания водорода 
в металле; 3  исследования структуры сплавов. 
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шихте до 30, 50 и 80 % остаточная концентрация водорода в сплавах 
повышается до 0,17; 0,20 и 0,25 см3/100 г соответственно. 

После плазменного рафинирования в вакууме остаточное 
содержание водорода в сплавах на 30 – 38 % ниже, чем в обработанных 
холодным аргоном. Это достигается за счет увеличенных объема и 
поверхности пузырей рафинирующего газа в расплаве при плазменной 
обработке. По результатам физического моделирования определили, что 
при расходе аргона 7,5 л/мин, которым обрабатывали сплавы, площадь 
межфазной поверхности пузырей в реакционной зоне плазменной струи 
составляет 84 см2, а холодной – не превышает 23 см2. Также при 
глубинной обработке сплавов плазменной струей интенсифицируется 
массоперенос водорода в жидком металле и через границу раздела в 
нагретые пузыри аргона [1]. 

При наличии оксидов водород в алюминиевых расплавах может 
находится в двух состояниях: растворенном и связанном в комплексы     
Н2–Аl2О3. Образование таких комплексов авторы работ [2 – 4] объясняют 
предположением о том, что водород и оксиды в жидком металле находятся 
в виде заряженных частиц. В то же время известно, что при температурах 
расплава выше 600 °С оксиды алюминия хорошо адсорбируют водород [5]. 
Поэтому более вероятным является образование указанных комплексов за 
счет адсорбционного осаждения водорода на поверхности оксидов. 
Теплота адсорбции водорода на включениях А12О3 при этом не превышает 
12 ккал/моль [6], что свидетельствует о низкий прочности такой связи. 

При повышенных (≈ 1000 °С) температурах в алюминиевых сплавах 
происходит превращение γ-Аl2О3 в корунд (ά-А120з) [7]. Образующийся в 
расплаве корунд полностью теряет адсорбционные свойства по отношению 
к водороду [5]. В результате этого дегазация сплавов с оксидами в виде 
корунда происходит так же, как и чистого металла [8]. В перегретом 
плазменной струей объеме металла (на 400 – 600 град, выше 
среднемассовой температуры) низкотемпературная форма оксидов 
превращается в корунд более интенсивно. В результате этого водород 
удаляется из сплавов более эффективно по сравнению с обработкой 
расплава холодным аргоном, при которой образование корунда затруднено 
или исключается полностью. 

В процессе дегазации из жидкого металла удаляются оксидные 
включения. При вакуумировании алюминиевых сплавов с концентрацией 
водорода в них на уровне растворимости из расплава удаляются 
относительно крупные оксиды. При газовом перемешивании расплава в 
вакууме из него могут выноситься и более мелкие включения. В процессе 
вакуумно-плазменного рафинирования сплавов из них удаляется до 60 % 
оксидов [10]. 

Дисперсные оксиды, которые остаются в расплаве, способствуют 
зародышеобразованию в сплавах, а их количество зависит от 
загрязненности шихтовых материалов. Поэтому с увеличением содержания 
металлоотходов в шихте размеры структурных составляющих в сплавах 
уменьшаются (рис. 3). Средний размер (Lcp.) зерна в сплаве из чушки 
составляет 68 мкм. При добавлении в шихту металлоотходов в количестве 
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30, 50 и 80 % величина зерна в сплавах уменьшается до 57, 49 и 36 мкм 
соответственно (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Микроструктура (х 400) нерафинированных сплавов из шихты с 
содержанием металлоотходов, % масс: а)  0; б) 30; в) 50; г)  80. 

 
После обработки расплава холодным аргоном в вакууме Lcp в сплаве 

из чушки уменьшается до 62 мкм, а в сплавах из шихты с 30 и 50 % 
отходов  до 55 и 47,5 мкм. Вакуумирование перемешиваемого аргоном 
расплава из шихты с 80 % металлоотходов слабо влияет на структуру 
сплава и Lcp в нем практически не изменяется. 

В сплавах, обработанных плазменной струей в вакууме, величина 
зерна зависит от качества шихты и Lcp на 3,5  15 % меньше по сравнению 
с продувкой расплава холодным аргоном. Это можно объяснить, во-
первых, разной интенсивностью перемешивания сплавов, под действием 
которого уменьшается масштаб микрогруппировок в расплаве. Мощность 
перемешивания жидкого металла плазменной струей в 4  4,5 раза больше 
по сравнению с холодной [1]. Поэтому в процессе плазменного 
рафинирования разрушение микрогруппировок в расплаве происходит 
интенсивнее, и уменьшаются их размеры. Во-вторых, при плазменной 
обработке в сплавах могут образовываться дополнительные дисперсные 
включения за счет разрушения интерметаллидов и оксидов под 
воздействием высокотемпературной струи («тепловой удар»). При этом 
уменьшается негативное влияние железа на свойства сплавов за счет 
дробления его соединений в расплаве. 
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 Наряду с указанным в реакционной зоне плазменной струи 
происходит испарение компонентов сплава. Образующиеся пары металлов 
при выходе из реакционной зоны плазменной струи быстро охлаждаются 
до среднемассовой температуры металла («конденсируются»). Частицы 
такого «конденсата» способствуют возникновению пузырьков водорода в 
расплаве и интенсифицируют процесс зародышеобразования в сплавах. В 
зависимости от энергетических параметров плазмотрона масса 
испарившихся компонентов в сплаве может изменяться в широких 
пределах. Так, за одну минуту обработки алюминиевого сплава АК7 
погружным плазмотроном мощностью 18 – 20 кВт в глубинных слоях 
ванны испаряется до 0,18 кг металла [1]. 

Изменения, которые происходят в расплаве и структуре сплавов при 
разных способах их обработки, оказывают влияние на механические 
свойства литого металла (рис. 6). С повышением содержания отходов в 
шихте предел прочности на разрыв в нерафинированных сплавах 
уменьшается. Относительное удлинение сплавов из шихты, с содержанием 
отходов до 60 % составляет 20 – 22 %. Дальнейшее добавление 
металлоотходов в шихту приводит к снижению пластичности металла. 

После рафинирования расплава холодным аргоном в вакууме 
прочность сплавов увеличивается на 3 – 6 % при их относительном 
удлинении 16 – 20 %. Вакуумно-плазменная обработка расплава позволяет 
повысить предел прочности на разрыв в сплавах на 10 – 14 %, 
пластичность – на 23 – 32 %. 

Повышенные значения механических свойств металла после 
обработки его плазмой в вакууме обусловлены эффективным 
рафинированием сплавов и измельчением структурных составляющих в 
них. Кроме этого, при плазменном рафинировании расплав подвергается 
термовременной обработке в реакционной зоне высокотемпературной 

Содержание (М) металлоотходов в шихте 
 

Рис. 5. Средний размер зерна в сплавах после обработки расплава в вакууме 1 - без 
обработки; 2 - холодной струей аргона; 3 - плазменной струей. 

Рис. 4. Средний размер зерна в сплавах после обработки расплава в 
вакууме: 1 – без обработки; 2 – холодной струей аргона; 3 – плаз-
менной струей. 
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Рис. 5. Прочностные характеристики сплавов из 
шихты с разным содержанием металлоотходов: 

струи, что также способствует повышению прочностных характеристик в 
литом металле. 

Выводы 
Представленные данные свидетельствуют, что вакуумно-плазменная 

обработка расплава позволяет получить прочностные характеристики в 
деформируемых сплавах на уровне тестированных (металл из чушки) при 
содержании отходов в шихте до 80 %. При рафинировании металла холод-
ным аргоном в вакууме такие значения свойств достигаются в сплавах из 
шихты, количество металлоотходов в которой не превышает 50 %. 
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Реферат (укр.) 
Наведені результати є розширенням розуміння процесів формування 
структури ливарних сплавів системи Al-Mg-Si, а також того, яким чином 
присутність легуючих елементів Cu, Zn, Li, Sc, Zr впливає на їх механічні 
властивості. Було встановлено, що введення 0,5% літію подрібнює 
структуру евтектики і зменшує розміри первинних кристалів силіциду 
магнію. Введення скандію, або у сукупності із цирконієм проявляє потужний 
ефект зерноподрібнення. Так само впливають і додатки бору. На противагу 
промисловим силумінам, в яких введення стронцію сприяє формуванню 
тонковолокнистої евтектики, в сплавах Al-Mg-Si такий ефект не 
спостерігається. Встановлено, що спільне введення Sc+Zr істотно впливає 
на механічні властивості ливарних сплавів Al-Mg-Si-Mn. Особливо цей 
ефект проявляється при підвищених температурах. При температурі 
випробування 250°C тимчасовий опір сплаву сягає 230 МПа. 
 
Реферат (рус.) 
Представленные результаты являются расширением нашего понимания 
процессов формирования структуры литейных сплавов Al-Mg-Si и того, 
как присутствие Cu, Zn, Li, Sc, Zr влияет на окончательные механические 
свойства сплавов этой группы. Установлено, что введение 0,5% лития 
способствует измельчению эвтектики и уменьшению размеров первичных 
кристаллов силицида магния. Введение только скандия, или в сочетании с 
цирконием проявляет сильное зерноизмельчающее действие, также как 
влияет и добавка бора. В противовес промышленным силуминам, где 
введение стронция приводит к формированию тонковолокнистой 
структуры эвтектики, в сплавах Al-Mg-Si такой эффект не наблюдается. 
Было установлено, что совместное введение Sc+Zr оказывает 
значительное влияние на механические свойства сплавов Al-Mg-Si-Mn, 
особенно при высоких температурах. Добавка указанных элементов 
способствует повышению временного сопротивления разрыву до 230 
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МПа при температуре 250°C. 
 
Abstract (Engl.) 
Represented results are the extension of our understanding of Al-Mg-Si 
casting alloys structure formation of and how presence of Cu, Zn, Li, Sc, Zr do 
effect on their mechanical properties. It has been found that addition of 
0.5wt%Li refine the eutectic structure and reduces the size of primary Mg2Si 
crystals, simultaneously. Sc separately and together with Zr promotes 
powerful grain refinement effect. Addition of boron also refines -Al grains. 
In contrast commercial Al-Si casting alloys where Sr addition strongly affect 
on formation of fine fibers of eutectic Si in Al-Mg-Si alloys it does not affect 
on the formation of Mg2Si eutectic lamellas. It has been found pronounced 
effect of Sc+Zr on the mechanical properties of Al-Mg-Si-Mn alloys especially 
at elevated temperatures. Addition of these elements increases strength of an 
alloy up to 230 MPa at 250°C. 

 
 

1. Introduction 
The Al alloys is a group of casting materials that are in tonnage terms the 

second most popular after ferrous castings. The Al alloys have been divided into 
several systems that were identified based on their alloying elements. 
Aluminum-Silicon and especially Al-Si-Mg alloys are the most abundant among 
cast alloys and have wide-spread applications, especially in the aerospace and 
automotive industries. It constitutes from 80 to 90% of the total Al castings 
produced world wide [1]. The dominant group of Al–Si foundry alloys contain 
between 5 and 25 wt.% Si, with Mg, Ni and Cu additions. Considerable 
advantages of this system are relatively high strength, good corrosion resistance 
together with good castability. 

During last 15 years several new casting alloys were developed where 
composition and subsequently phase equilibra shifted from Al-Si-Mg side to Al-
Mg-Si. Several alloys with nominal composition Al-3-5%Mg-1-2%Si-0.6%Mn1 
were successfully introduced into the foundry practice [2-6]. However, there 
were little part of researches on the structure formation and strengthening 
mechanisms of Al-Mg-Si-Mn casting alloys performed or published until now. 
For Al-Mg-Ge casting alloys what is considered as very promising candidates 
for application at elevated temperature scientists paid small attention has been 
paid and only information about structure of precipitates in this system can be 
found [7-9]. 

Both Al-Mg-Si and Al-Mg-Ge systems displays common feature is the 
existence of quasibinary section were congruently melting binary compound 
                                                 
1 all compositions are given in wt%, otherwise specified. 
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(intermetallics Mg2Si or Mg2Ge) on one face and one on a different face (Al) might 
form a quasi-binary section. By other words, ternary alloys with composition inside 
of quasibinary section might be considered as binary. 

During solidification of Al-Mg-Si or Al-Mg-Ge alloys undergoes eutectic 
reactions L(-Al)+Mg2Si at 594°C and L(-Al)+Mg2Ge at 623°C, 
subsequently. These temperatures are one of the highest eutectic temperatures 
among commercial Al-alloys. Together with this other strengths of alloys based on 
these systems have to be considered. They have good castability, corrosion 
resistance, small solidification range and ability to be age hardened. The last one 
plays important role for increasing mechanical properties of castings. 

One of the most interesting features of Al-Mg-Si alloys is low Si 
concentration in Al-based solid solution. This provides an opportunity for Al-Mg-
Si alloys to be additionally alloyed with elements supplied formation of nano-size 
precipitates during aging thus increasing precipitation strengthening effect. 

 
 
2. Purpose of the research 
However the information on structure formation and precipitation 

strengthening effect of the new generation of casting alloys is scanty. Therefore, the 
purpose of this work is to generate consistent and comprehensive description of 
structure formation of Al-Mg-Si and Al-Mg-Ge casting alloys based on recent 
experimental data. 

 
 
3. Experimental procedure 
The nominal composition of base alloy (BA1) was Al-7%Mg-3%Si-

0.6%Mn and it was kept constant throughout all melts. For alloys with Ge the 
composition Al-4.34%Mg-6.49%Ge-0.6%Mn (BA2) has been chosen as base 
material. Resistant furnace with graphite crucible was used in all experiments. 
Average batch weight also was kept at the same level about 300 g. To each melt 
after addition of master alloys argon blowing system was applied for 
homogenization of temperature and metal cleaning from non-metallic particles 
and hydrogen. Addition of alloying elements to al were made by use of Al-26% 
Si, Al-25%Mn, Al-2%Sc, Al-10%Zr, Al-50%Mg, Al-5%Li and Al-20%Ge 
master alloys. Al, Cu and Zn of chemical purity were added as pure elements. 
After 10 minutes of argon blowing melt surface was skimmed from dross’s and 
metal poured into steel mold with temperature 20C. This condition provides 
cooling rate of about 10-15 K/s prior to solidification. After cooling ingots were 
sectioned for metallographic investigations and differential scanning 
calorimetry. All metallographic investigations were performed using light 
microscope Zeiss Axioscope, scanning electron and transmission microscopes 
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(Zeiss Evo and Philips CM30T operated at 300 kV, subsequently). Mechanical 
tests were performed using Instron 3360 Series dual column universal testing 
system. 

 
 

4. Results and discussion 
According to the established Al-Mg-Si phase diagram structure of 

hypoeutectic alloy consists of aluminum solid solution (-Al) and Mg2Si 
intermetallic phase [10]. X-ray diffraction obtained from BA1 and light 
microscopy investigations confirmed this phase composition (Fig. 1). There was 
no other phases has been detected in the base material. 

Quantification of EDX spectra confirmed relatively high Mg 
concentration in solid solution (in the range between 2.8 – 3.1 at.%) and low Si 
content – about 0.29 at.% in the alloy matrix. From Fig. 3 regular eutectic (-
Al)+Mg2Si structure can be seen with average interlamella distance of 1 m. 
Composition of intermetallic compound was found is 44.3 at.%Mg and 25.4 
at.%Si (Mg/Si ratio = 1.77) which is very close to stoichiometric composition of 
Mg2Si. Nearly same elements content has been found in the crystals with regular 
polyhedral morphology (42.02 at.%Mg and 27.3 at.%Si) represents Mg2Si 
primary phase. 

For Al-Mg-Ge preferential eutectic morphology is the rod-like and the 
structure also contains areas with plate-like eutectic needles growing outwards 
from large (size range from 50 to 100 m) crystals. EDX analysis performed on 
thin foil make clear that the composition of large crystals is 55.2 at.%Mg 26.2 
at.%Ge. From this elements content and morphology it can be deduced that 
these phase is the Mg2Ge primary crystals. It is worth noting that primary 
crystals exhibits not only polyhedral morphology. Some of the crystals with 
dendritic morphology been observed in the alloys structure. 

In contrast to Al-Mg-Si system Al-based solid solution in Al-Mg-Ge-Mn 
does not contain Mg which is replaced by Ge. Quantification of EDX spectra 
shows that sold solution consist of 99.2 at%Al, 0.52 at%Ge and 0.29 at%Mn. 
TEM investigations of both Al-Mg-Si and Al-Mg-Ge systems reveal needle 
shaped precipitates situated on grain boundaries (Fig. 3) and inside of Al matrix 
(Fig. 4) which is often named as discontinuous. For Al-Mg-Ge such type of 
precipitates consists of 94.2%Al and 5.1%Ge. In addition 0.7 %Mn is dissolved 
in this precipitates. Considering alloys after addition of Sc+Zr the composition of 
discontinuous precipitates is believed to be Al3(Sc1-xZrx). Similar precipitates also 
were observed in Al-Mg-Si alloys after alloying with Cu+Zn which is growth 
outwards from Mg2Si lamellas. This precipitates mechanism, which is sometimes 
referred to as cellular precipitation, is commonly described as a decomposition of 
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supersaturated solid solution into -Al and Al3(Sc1-xZrx) at a moving grain 
boundary. 

 
 

 
 

  

 
 

Fig. 1. Structure of base Al-7%Mg-
3%Si-0.6%Mn alloy in as cast 
condition 

Fig. 2. Structure of Al-4.34%Mg-
6.49%Ge-0.6%Mn in as cast 
condition 

 
The driving force for the grain boundary migration is the volume free 

energy that is released during the precipitation. As the grain boundary moves, it 
leaves behind a characteristic fan shaped array of precipitates. As a result of 
their rather coarse nature and inhomogeneous dispersion, discontinuously 
precipitated Al3(Sc1-xZrx) or AlxGe contributes but little to the strength of the 
alloy, and also leads to a smaller amount of Sc, and subsequently Ge, in 
supersaturated solid solution being available for subsequent continuous 
precipitation. Thus discontinuous precipitation is in general regarded as an 
undesired precipitation mode. From the other hand it was found that 
discontinuous precipitate dissolves during homogenization treatment. 

 
 

 
 

  

 
 

Fig. 3. Discontinuous precipitates on 
the grain boundary in Al-4.34%Mg-
6.49%Ge-0.6%Mn in as cast 
condition 

 Fig. 4. Discontinuous precipitates in 
the matrix of Al-7%Mg-3%Si-
0.6%Mn-0.22%Sc-0.14%Zr in as cast 
condition 

 
From Fig. 5 and Fig.6 white particles in the centers of primary Mg2Si 

crystal in base alloy and also in the middle of Al3(Sc1-xZrx) primary particle has 
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been observed. EDX analysis of these particles reveals that they consist mainly 
of Al and O thus can be identified as alumina. Previously authors [11] observed 
oxide particles in the centers of Al3Ti and Al8Mn5 intermetallics suggesting 
multi-step heterogeneous nucleation mechanisms. 

 
 

 
 

  

 
 

Fig. 5. Oxide inclusion as the 
nucleation particle inside of Mg2Si 
primary crystal 

 Fig. 6. Oxide inclusion in the center 
of Al3(Sc1-xZrx) primary phase  

 
In the heart of their hypothesis is the assumption that oxides are always 

present in aluminum alloy melts and can act as potent substrates for formation 
not matrix but intermetallics. Previously neither in literature nor in the authors 
own experiments oxide particles been observed in the grain centers of pure Al or 
its alloys. From the other hand alumina particles has been found in the centers of 
Mg2Si primary crystals and Al3(Sc1-xZrx) primary particles. From these results 
the sequence on nucleation events might be described as follows: primary 
intremetallic phases are nucleated on the surface of oxide particles dispersed in a 
melt. This action represented first step with following nucleation of other solid 
phases such as -Al in the alloy after addition of Sc+Zr and primary Mg2Si 
crystals. There is the second nucleation step. 

Mechanical tests performed on specimens cut from ingots. For hardness 
measurements specimens in as cast condition were used. For tensile tests specimens 
after homogenization treatment were subjected. It is known that the highest 
temperature of homogenization might be the maximum saturation of solid solution 
can be achieved. Keeping this in mind maximum homogenization temperature and 
time were determined from the results of differential scanning calorimetry (DSC) 
measurements of melting and solidification process. It has been found that for base 
alloy maximum homogenization temperature for BA1 might exceed 580°C, but for 
the alloy after addition of Cu+Zn this temperature cant be over 490°C. This is 
because of the reactions (i) L↔Q+(Si)++(Al), where Q is quaternary phase in the 
Al–Cu–Mg–Si and reaction takes place at 503°C or (ii) L↔Mg2Si+S++(Al) 
where S is ternary compound Al2CuMg and  is binary phase Al2Cu and reaction 
takes place at 500°C Using DSC analysis in a such a alloying system is difficult to 
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distinguish what reaction is in the reality took place and due to this after recording 
last thermal effect of the cooling curve for the alloy with addition of Cu+Zn the 
highest possible homogenization temperature was determined (last heat effect 
minus 10°C). The same measurements performed with A356 casting alloy for 
keeping heat treatment condition on the as close as possible level for both 
materials. 

From Fig. 7 changes in hardness HV10 for different alloys composition in as 
cast state can be seen. The highest value of HV10 recorded from BA1 alloy after 
addition of Cu+Zn where together with Mg2Si intermetallic phase large number of 
ternary or quaternary phases was formed. These phases are hard and brittle. Due to 
this alloy displayed highest hardness. Lowest hardness was displayed by BA2 alloy 
(Al-Mg-Ge system) where eutectic structure consists of fine rods and thus exhibits 
lower volume fraction eutectic. And what is more, authors [12] that mechanically 
alloyed aluminum with Mg and Ge exhibits superplastic properties, what can be the 
subject for further investigation. This results in low hardness in comparison to 
saturated with intermetallics BA1+Cu+Zn alloy. 
 

 

 
 

1-Al-7Mg-3Si; 2 - BA1; 3 - BA+0.2Sc+0.2Zr; 
4-BA1 + 0.5Li; 5 – BA1 +1.5Cu+2.0Zn; 6 – BA2; 7 
– BA1 + 1.5Cu 

  

 
 

Fig. 7. Hardness of Al-7Mg-3Si-Mn 
alloys as a function of alloying 
elements content 

 Fig. 8. Tensile strength of Al-7Mg-
3Si-0.6Mn alloys additionally 
alloyed with 0.22 %Sc+0.14%Zr  

 
Tensile tests were performed on BA1 alloy after addition of Sc+Zr and 

heat treatment of annealing at 300°C during 10 hours. In parallel specimens of 
A356 alloy cast under same conditions and T5 heat treated also were subjected 
to tests. Results of tests are displayed on Fig. 8 from which nearly equal values 
of ultimate tensile strength for ASM and A356 alloys might be seen. Increasing 
tests temperature results in simultaneous decreasing of ultimate and yield 
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strength for both alloys. At 250°C BA1 alloyed with Sc+Zr displayed 200 MPa 
ultimate tensile strength and 140 MPa yield strength. 
 
 

CONCLUSION 
This work has demonstrated the recent results on the structure formation of 

Al-Mg-Si and Al-Mg-Ge casting alloys and their mechanical properties at 
elevated temperature. It was confirmed the existence of multi-step nucleation in 
Al-based alloy. Formation of -Al matrix on the surface of Al3(Sc1-xZrx) phase 
previously nucleated on oxide particle and nucleation Mg2Si eutectic lamellas on 
the surface of Mg2Si primary crystals formed on the oxides both supports multi-
step nucleation hypothesis. 

It was established that the hardness of Al-Mg-Si-Mn and Al-Mg-Ge-Mn 
alloys is strongly influenced by presence of alloying elements. The highest 
hardness in as cast state has been found in the Al-Mg-Si-Mn alloy after addition 
of Cu+Zn what can be attributed to formation of hard complex intermetallic 
phases. Lowest hardness was found in Al-Mg-Ge-Mn alloy and this effect can 
only be explained by very fine eutectic structure and high plasticity of Al-solid 
solution.  Comparative mechanical tests of BA1 alloy with addition of Sc+Zr 
displayed higher mechanical properties that tested under the same condition 
A356 commercial casting alloy. 
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УДК 669.041.533 

     ПЛАЗМОВО-ДУГОВІ ПЕЧІ З ФУТЕРОВАНИМ                     
(КЕРАМІЧНИМ) ТИГЛЕМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ     

 

Корнєва Ю. Ю., Ремізов Г. О., Готвянський Ю. Я.  

Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут ” 

 

В даній роботі розглянуті плазмово-дугові печі  постійного струму 
футеровані вогнетривами, які призначені для виплавки високоміцних 
сталей та спеціальних сплавів. 

 

В данной работе рассмотрены плазменно-дуговые печи постоянного 
тока футерованные огнеупорами, которые предназначены для выплавки 
высокопрочных сталей и специальных сплавов. 

 

This work had examined the arc-plasma furnace of direct current lined by 
the refractory materials, which destined for smelting of high-strength steel and 
special alloys. 

 

Постановка задачі дослідження 
Метою дослідження є заміна в плазмово-дуговій печі керамічної 

футерівки електродуговим плазмотроном. 
 
РРееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенньь  
Вперше  електричну дугу, що вільно палає в одноелектродній 

сталеплавильній печі з керамічною футерівкою замінили електродуговим 
плазмотроном американські металурги. Це було зроблено  на фірмі 
Лінде,що входить в склад Umon Carbide Corporation. 

Саме ця робота американських дослідників поклала початок  
використання низькотемпературної плазми в металургії.Ідея 
американського патента була проста і  невибаглива. 

 Будова і конструкція плазмово-дугових печей з керамічним тиглем 
схожі з конструкцією дугових сталеплавильних печей (ДСП) і працюють 
вони на тому ж принципі,що і ДСП,з тією різницею,що в якості джерела 
нагріву (дуга) замість графітизованих  електродів застосовується 
плазмотрон(рис.1). 
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Рис.1. Схема плазмово-дугової печі з керамічним тиглем 
1-плазмотрон; 2-подовий електрод 

 
Стовп плазмової дуги є більш інтенсивним і більш концентрованим 

джерелом тепла,ніж електрична дуга. Стовп плазмової дуги стабілізований 
газом має температуру 2* К;він скерований безпосередньо на метал в 
напрямку осі плазмотрона. Плазмова дуга горить настільки стабільно, що 
відхилення сили струму і падіння напруги від заданих величин не 
перевищують 2%. В звичайних електродугових печах коливання сили 
струму в період плавлення шихти досягають ± 50%  від середнього 
значення. Завдяки стабільності електричного режиму плазмової дуги її 
регулювання зводиться до незначного варіювання реактивного опору 
трансформатора.  

Технологія виплавки металу,як і при плавці в ДСП включає завалку і 
розплавлення шихти,наведення основного шлаку, рафінування і випуск 
металу. 
Враховуючи,що плазмово-дугові печі з керамічним тиглем працюють при 
тисках близьких до атмосферного, то в якості джерела нагріву ціле- 
направлено приймати дугу стабілізовану подовжнім потоком газу. 

Простота конструкції цих печей в порівнянні з вакуумними 
плазмово-дуговими печами полегшує проведення таких технологічних 
операцій,як наведення шлаку, продувка металу і інші. 

При розробці конструкції і технології плавки в плазмових печах з 
керамічним тиглем необхідно поєднувати в собі властивості звичайної 
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електродугової плавки з можливістю отримання металу по якості,яка 
наближається до вакуумно-індукційної плавки. 

Плазмово-дугові печі з керамічним тиглем можуть працювати, як на 
постійному,так і на змінному струмі. Найбільше застосування отримали 
печі, які працюють на постійному струмі. 

Такі печі футеровані вогнетривами, розроблені, споруджені і 
експлуатуються в Росії, Німеччині, Австрії, Англії, Японії  і в Україні.  

В печах постійного струму анодом служить твердий, шматковий 
метал, шихта у вигляді шматка або рідкий метал, струм до якого 
підводиться через встановлений в подині печі спеціальний подовий 
електрод (див. рис. 1.) 

Подовий електрод виконується залежно від конструкції подини  і 
технології плавки, але в основному його виготовляють із біметалу (сталь – 
мідь) з інтенсивним водяним охолодженням і надійною сигналізацією ,що 
спрацьовує при зносі електроду. Розрахунок таких електродів наведений в 
роботі .  

Термін служби електроду повинний бути не менший терміну служби 
подини.З цією метою проводяться роботи із створенням подових 
електродів,що не водоохолоджуються, виготовлених з тугоплавких металів 
чи електропровідних неметалевих матеріалів (наприклад: графіт). 

Так,наприклад, для забезпечення  повної вибухобезпеки 
сталеплавильної печі (типу ВІПП,місткістю 1т) застосовують 
металокерамічний подовий електрод, який представляє собою монолітний 
циліндр  діаметром 0,1 м, виготовлений шляхом гідростатичного 
пресування дрібнодисперсних порошків (питомий електроопір 0,28 – 0,32 
Ом /м при 20˚С), який має високу щільність, та не змочується рідким 
металом і  хімічно з ним не взаємодіє. 

В даний час в промисловості експлуатуються і будуються подібні 
печі, які практично не відрізняються  від дугових сталеплавильних печей 
за формою ванни та матеріалами, що використовуються  для футерівки 
подини і робочого простору. 

Фірмою Linde розроблено низку плазмово-дугових печей  різного 
призначення місткістю від 12 кг до 1,8 т для виплавки високоміцних 
сталей і спеціальних сплавів з отриманням зливків великих габаритів у 
виливницях або виробів у ливарних формах. 

  Плазмово-дугові печі, що випускає за ліцензією фірма Brown 
Bowery and Co. (ВПС, Мангейм), мають футерівку таку, як і звичайні 
дугові печі. Залежно від місткості печі в її конструкції використовуються 
поворотне склепіння або склепіння, яке повністю знімається з печі під час 
їх завантаження. На печах з поворотним склепінням завантаження може 
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виконуватися вручну або за допомогою спеціальної завантажувальної 
корзини /цебера/. 

В стінах печей зроблені вікна для введення легуючих добавок в 
металеву ванну та отвори для скачування шлаку під час плавки. 
 Слід відзначити, що на думку багатьох спеціалістів, плазмово-дугові 
печі повинні мати дещо іншу геометричну форму робочого простору ніж 
дугові печі. Крім того, для забезпечення оптимальних теплових умов 
роботи вогнетривкої кладки та максимального теплового ККД агрегату 
необхідно інше розташування плазмотронів на печі, ніж графітових 
електродів. 
 Фірмою «Фест Альпіне»  випускаються печі для прецизійного лиття 
малої місткості (12 кг) напругою 40 кВт. Швидкість плавки складає 1,2 
кг/хв., стійкість футерівки – 200 плавок. 

Використовування плазмотронів постійного струму  обумовлено 
більш стійкішим характером дуги і стабільністю робочого режиму печі. 
Досвід підтверджує ,що печі місткістю до 6 т доцільно обладнати одним 
плазмотроном,введеним вертикально через склепіння. При створенні 
плазмотронів на струм 15 – 20 кА, місткість ванни рідкого металу може 
бути розширена до 12 – 15 т. 
Перевагою плазмової плавки з вертикальним положенням плазмотрона 
являється: 

 відносно висока стійкість футерівки стін зважаючи на більш 
рівномірне теплове навантаження на футерівку; 

 спрощення конструкції вузла ущільнення,так як плазмотрон 
переміщується тільки поступально; 

 піч простіше герметизувати; 
 зменшуються габарити печі. 

В залежності від місткості і потужності піч має один або декілька 
плазмотронів, які вводяться в пічний простір через склепіння або похило 
через стіни .Відстань між дзеркалом металевої ванни і плазмотроном 
можливо регулювати, оскільки кожен з них має індивідуальний механізм 
вертикального переміщення.Печі великої місткості потрібно в основному 
облаштовувати декількома плазмотронами, розташованими в корпусі печі 
вертикально або похило. 

Плазмотрони печей забезпеченні механізмами переміщення, які 
дозволяють змінювати довжину дуги між електродом і розплавленим 
металом,що є додатковим пристроєм управління потужністю під час 
експлуатації печі. Вузол запровадження плазмотрона в піч  виконується 
герметичним. 
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Хоча при використанні декількох вертикально розташованих в 
склепінні плазмотронів до недоліків можна віднести електродинамічну дію 
дуг. 
При похилому розташуванні плазмотронів у вікнах вертикальної стіни 
електродинамічна дія дуг практично відсутня. 

При такому розміщенні плазмотронів стає можливим їх установка в 
спеціальних касетах ,які під час плавки можна швидко знімати та 
замінювати на інші.  Похиле розташування плазмотронів в стінці печі, 
незважаючи на простоту заміни плазмотронів і відсутність 
електродинамічного стягування плазмових дуг, відзначається значними 
тепловими навантаженнями на футерівку печі в місцях установки 
плазмотронів. 
                Печі з декількома похило розташованими плазмотронами є більш 
продуктивними і менш енергоємними, вони мають покращений тепловий 
коефіцієнт корисної дії. 

За такою багатоплазмовою схемою працюють великовантажні печі в 
Німеччині і Австрії . При цьому плазмотрони розташовують в боковій 
стінці футерівки в горизонтальній площині під  кутом 120˚ і нахилені 
всередину робочого простору під кутом 45˚. Така конструкція забезпечує 
можливість швидкої заміни пошкодженого плазмотрона в процесі плавки 
(без виключення печі). 
Масштабні роботи створення плазмової металургії в середині 60-х років 
минулого століття розпочалися в колишньому Радянському союзі і 
Німецькій Демократичній Республіці (НДР). 

У 1969 році на металургійному комбінаті ім. Г. Боймера (м. 
Хенінсдорф, НДР) була введена в експлуатацію плазмово-дугова піч 
місткістю 3 т. Піч було створено на базі дугової сталеплавильної печі і 
вона могла працювати з одним або трьома плазмотронами. 

У 1972 році на заводі якісних сталей (м. Фрайтом) ввели в 
експлуатацію плазмово-дугову піч місткістю 10 т. Піч оснащена трьома 
дуговими плазмотронами розрахованими на струм до 6,0 кА і напругою 
200-600 В. Сумарна потужність плазмотронів становить 2,5 - 3,0 МВт. На 
тому ж заводі через п’ять років у 1977 році було введено до ладу 
тридцятитонну плазмово-дугову піч. Її було створено за участі спеціалістів 
Радянського Союзу. Футерівку печі виконано з використанням 
хромомагнезитової цегли і набивки з цього ж матеріалу. Піч оснащена 
чотирма дуговими плазмотронами,які з нахилом встановлені в стіні печі. 
Плазмотрони  живляться від джерела постійного струму. 

Дослідний інститут фірми Krupp (м. Гессен, ФРН) в середині 80 – х 
років минулого століття розробив дугові плазмотрони потужністю 2 МВА 
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(номінальна сила струму до 4 кА) та випробував їх на печі місткістю 3,0 т. 
Як шихту було використано сталевий скрап і губчате залізо. 

Першу в Радянському Союзі діючу плазмово-дугову піч з 
керамічною подиною було уведено в промислову експлуатацію на заводі 
«Сибелектросталь» у 1968 році. Місткість печі становила 1000 кг. Згодом, 
у 1970 році, на Челябінському металургійному комбінаті почала 
працювати 5-ти тонна плазмово-дугова піч. Пізніше садку печі удалося 
збільшити до 7 тонн. Піч працювала з одним плазмотроном постійного 
струму, який було створено сумісними зусиллями спеціалістів ВНДІЕТО 
(м. Москва) та Челябінського металургійного заводу. Створені 
плазмотрони могли достатньо стабільно працювати уподовж всієї плавки 
на струмі до 10 кА і напрузі на дузі 200-400 В. 

У 70-х – 80-х роках минулого століття в Радянському Союзі було 
створено низку плазмово-дугових печей з керамічною подиною місткістю 
від 250 кг до 12 т(табл.1). Крім того, в співдружності зі спеціалістами НДР 
було розроблено та введено в експлуатацію на заводі якісних сплавів 
(НДР) найбільшу на пострадянському просторі плазмово-дугову піч 
місткістю 30 т. Живлення двох типів печей здійснюється змінним струмом 
(ПДП - 0,5 та ОКБ – 1494). На печах місткістю 5 та 12 т ( табл.1) 
охолодження плазмотронів та подового електроду, як найбільш 
навантажених в тепловому відношенні елементів печей, здійснюється 
хімічно очищеною водою в режимі замкнутого контуру. 

Основною особливістю печей являється необхідність керування її 
потужністю шляхом зміни робочого струму дуги. Тому обов’язковим 
елементом установки є кероване джерело постійного струму. 
Для перемішування рідкого металу в подину печі вмонтовують соленоїди, 
послідовно ввімкнені в контур живлення плазмотрона. Магнітне поле цих 
соленоїдів, взаємодіючи з магнітним полем, що створилося в результаті  
протікання через ванну електричного струму, викликає рух рідкого металу. 
Можливі різні схеми електромагнітного перемішування.  

На сьогодні найбільшою плазмово-дуговою піччю, яка була створена 
для промислового використання, можна вважати піч, що працює в Австрії. 
У 1983 році на металургійному заводі фірми Voest-Alpine (м. Лінц) було 
уведено в експлуатацію плазмово-дугову піч місткістю 45 т замість дугової 
електропечі, що використовувалась раніше. Піч виготовлена за ліцензією 
підприємства ESW-Freital (Німецька Демократична Республіка). Діаметр 
ванни печі 5,8 м, установлена потужність (29-36) · 103 кВА. На печі 
встановлено 4 плазмотрони постійного струму потужністю 6000-7500 кВт. 
Плазмотрони установлені з нахилом у вікнах стіни. Продуктивність печі 
становить 24-28 т/год. при середніх витратах електроенергії 480 кВт/т. 
Повідомляється, що стійкість катодів плазмотронів становить 5 год., а 
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сопел – 30 год. Футерівка стінок печі відпрацювала 150 плавок, подина 450 
плавок, склепіння 120 плавок. Плавки здійснюються в атмосфері аргону 

Таблиця 1.Технічні характеристики плазмово-дугових печей з керамічною 
футерівкою, розроблених в СРСР 

Показники 
Одиниця 
виміру 

Тип печі 
ПДП-
0,25 

ОКБ-
1220 

ПДП-
0,5 

ПДП-
5 

ОКБ-
1354 

ОКБ-
1494 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Місткість 

т 0,25 
0,25-
0,5 

0,25-
0,5 

5-7 5 12 

Кількість 
плазмотронів 

шт 1 1 3 1 1 3 

Плазмо- 
утворюючий 
газ 

- 
Ar, H2, 

N2 
Ar Ar 

Ar, 
N2 

Ar 
Ar, 
N2 

Електричні 
параметри 
плазмотронів: 
-струм max 
- напруга max 
- потужність 
max 

 
 
 

кА 
В 
кВт 

 
 
 

2,0 
100 
200 

 
 
 

2,0 
150 
300 

 
 
 

1,0 
135 
135 

 
 
 

9,0 
400 

3600 

 
 
 

6,5 
460 
3000 

 
 
 

6,5 
460 

3000 

Діаметр 
плавильного 
простору 

м 0,64 0,60 0,73 2,1 2,77 2,7 

Висота 
плавильного 
простору 

м 0,39 0,40 0,465 1,0 1,30 1,25 

Діаметр 
розпаду 
плазмотронів 

м -  0,4 - - 1,1 

 
Перехід від дугової плавки до плазмової дозволив підвищити вихід 

придатності виплавленого металу у 1,5 рази. Втрати легуючих елементів 
Cr, W, Mo, V зменшилися на 4-1-3-6 % відповідно. Крім того, 
відзначається, що покращилися умови праці при збереженні на тому ж 
рівні експлуатаційних витрат. 

В теперішній час є технічне рішення для виготовлення печей 
місткістю до 50 т. Єдине питання – це економічність в порівнянні із 
звичайною дуговою плавкою. 
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Досвід експлуатації 30 т печі в Німеччині показав, що в нормальних  
умовах вона по економічності не поступається відкритій дуговій печі. 
Розрахунки показують,що витрати на виготовлення плазмотронів, 
віднесені на 1 т  виплавленої сталі для габаритних печей  нижчі, ніж 
витрати на графітові електроди для дугових печей аналогічної конструкції. 

Плазмово-дугові печі з керамічним тиглем мають спеціальну систему 
подачі робочого газу в плазмотрон. Система подачі газу повинна мати 
апаратуру для контролю, регулювання і реєстрації витрат  робочого газу, а 
також прилади,які вимірюють вміст в газі шкідливих домішок 
(кисню,вологи, азоту). При відхиленні заданих параметрів від норми 
передбачається блокування,яке вимикає піч. 

В системі охолодження водою плазмотрону і подового електроду 
необхідно забезпечити контроль і реєстрацію витрат води і її температури, 
а також відповідне блокування. 

Плазмові плавильні печі,які працюють на постійному струмі, мають 
вельми істотний недолік – наявність в конструкції печі 
водоохолоджуваного подового електроду.  

До недоліків відносяться також: 
 магнітна взаємодія паралельно палаючих плазмових дуг, що 

може призвести до аварійного виходу  з ладу плазмотрона ; 
 наявність коштовного випрямного устаткування ,яке займає 

значні виробничі площі. 
 

Висновок 
Звичайні методи виробництва металів і сплавів навіть при суттєвому 

їх удосконаленні не можуть забезпечити повною мірою рівень якості, який 
потребують різні галузі техніки. Для того, щоб  більше задовольнити  
вимоги споживачів металургійної продукції  почали використовувати 
плазмово-дугові печі  з (футерованим ) керамічним тиглем постійного 
струму. 
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УДК 669.041.533 

ПЛАЗМОВО-ДУГОВІ ПЕЧІ З ФУТЕРОВАНИМ                  
(КЕРАМІЧНИМ) ТИГЛЕМ ЗМІННОГО СТРУМУ    

 

Корнєва Ю. Ю., Ремізов Г. О., Готвянський Ю. Я.  

Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут ” 

 

Розглянуті конструкції плазмово-дугових печей змінного струму з 
керамічним тиглем, питання про їх переваги та перспективи розвитку. 

 

Рассмотрены конструкции плазмово-дуговых печей переменного 
тока с керамическим тиглем, вопрос об их преимуществах и перспективах 
развития. 

 
The construction of arc-plasma furnaces AC with ceramic crucibles, 

questions about their benefits and prospects were examined. 
 
Вступ 
Плазмово-дугові печі з керамічним тиглем змінного струму все 

більше привертають увагу та завойовують признання металургів як 
агрегати, що спроможні переплавляти відходи високолегованих сталей та 
сплавів.  Використовуючи засоби спеціальної металургії Україна може 
вийти на передові позиції в технологічному суперництві з провідними 
країнами світу. 
 

Постановка задачі дослідження 
Метою дослідження є конструкція трифазної плазмо-дугової печі. 
 
Результати дослідження  
Подальший пошук раціональних схем плазмового нагріву в печах з 

керамічним подом та живлення дугових плазмотронів привів до 
застосування змінного трифазного струму. При такому живленні струм до 
шихти або металевої ванни підводиться  через плазмовий  струмінь,  який 
створюється під час роботи плазмотрона з незалежною дугою.  
 Це дозволяє відмовитись від подового електроду, що значно 
збільшує надійність роботи печі. Металічна ванна при цьому є 
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нейтральною за схеми живлення. Кількість плазмотронів кратна трьом 
(рис.1). 
 Під час плавки метал нагрівається не тільки від плазмових факелів, 
але і в результаті джоулевого тепла, яке виділяється в металевій ванні від 
проходження змінного струму між плазмовими факелами. Ступінь 
використання електроенергії в такому разі більш високий. 
 На фірмі Electroterm допоміжна дуга кожного плазмотрона живиться 
від джерела постійного струму потужністю приблизно 21 кВт. Потужність 
трифазного джерела змінного струму, до якого підключено сопла 
плазмотронів, складає 750 кВт. 
 Фірмою «ТАСК» (США) розроблена конструкція плазмово-дугової 
печі місткістю 2 т, яка працює на змінному струмі. Три плазмотрони 
розміщені в склепінні вертикально  аналогічно, як це здійснюється з 
графітовими електродами в електродугових печах. Плазмотрони 
розраховані для роботи на струмі до 6,0 кА і довжині плазмової дуги 1200-
1500 мм. Для стабільної роботи такої дуги напруга холостого ходу 
трансформатора (джерела живлення) складає близько 1000 В. 
 

 
Рис.1. Електрична схема живлення трифазної плазмово-дугової печі: 

І, ІІ, ІІІ –джерела постійного струму; К1, К2, К3 –катоди плазмотронів;А1, 
А2. А3 аноди (сопла); Р1, Р2, Р3 –плазмові факели;1 –трифазне джерело 

змінного струму; 2 –дугові плазмотрони; 3 – склепіння; 4 –металева ванна 
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 Головна причина, що гальмує створення печей цього типу – це 
відсутність достатньо надійних конструкцій потужних плазмотронів 
змінного струму. 
 В теперішній час найбільших успіхів в цьому напрямі досягли  ІЕЗ  
ім. Е.О. Патона, де створили цілий ряд працездатних конструкцій 
плазмотронів змінного струму  та джерел живлення до них, що розраховані 
на струми до 6000 А. 

Такими плазмотронами в 1979 році на Челябінському 
металургійному комбінаті (ЧМ3) була переоснащена піч технічні 
характеристики . 

Живлення головних дуг здійснювалось від трифазного пічного 
трансформатора ЕТЦПК 7500/10 з жорсткою зовнішньою 
характеристикою. Створення падаючої характеристики та регулювання 
струму головних дуг від 800 А до 6000 А здійснювалось за допомогою 
двох з’єднаних паралельно дроселів А1474, які було включено в ланцюг 
живлення плазмотронів послідовно. Електроди плазмотронів 
приєднувались до силової мережі змінного струму за схемою «зірка без 
нульового проводу». Живлення допоміжних дуг здійснювалось від 
випрямлячів з падаючою характеристикою. 

В теперішній час в промисловості працюють різні в 
конструктивному виконанні плазмово-дугові печі змінного струму з 
керамічним тиглем.  Перспективним є застосування енергетичного 
комплексу з плазмовим електродом. 
 Питання про переваги та перспективи розвитку печей на змінному чи 
постійному струмі є дискусійним. Визначальним фактором тут є надійність 
конструктивно – технічних рішень та енергетичних характеристик. 
 З метою підвищення якості литва запропоновані різні конструктивні 
рішення і радикальні способи захисту струменя металу під час випуску з 
печі (рис.2).                                                                                                      

Рис.2. Заливка форм (відливок) безпосередньо із зливного жолобу печі 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.2011 
 

47 
 

Для подальшого успішного використання процесу плазмової плавки 
в керамічний тигель необхідно: 

 створення плазмотронів великої потужності (на силу струму до 
20 кА); 

 створення неводоохолоджуваного подового електроду для 
печей постійного струму; 

 підвищення стійкості вогнетривів; 
 вирішення проблем утилізації аргону; 
 збільшення кількості печей місткістю 6 т і 12 т,при створенні 

цехів і відділень плазмової металургії; при цьому потрібно 
забезпечити спеціалізацію агрегатів по сортименту сталей; 

 розширити сортамент сталей, які виплавляються; 
 використовувати шлак різного складу; 
 розробляти способи захисту струменя металу під час випуска з 

печі; 
 зниження енергоємності процесу. 
 

Висновок 
На Челябінському металургійному комбінаті вперше почали 

використовувати плазмово-дугові печі з керамічним тиглем змінного 
трифазного струму для покращення надійності роботи печі та плавки 
металу. Найкращих результатів на теперішній час досягли ІЕЗ  ім. Е.О. 
Патона, але на цьому конструктивне рішення ще не закінчене.  
  

Література 
1. Плавильні агрегати спеціальної металургії. Атлас: У 3ч./ Автори Г. О. Ремізов. За ред. Б. 

Є. Патона, Д. Ф. Чернеги. – К: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – Ч.П: 
Плазмово-дугові печі. – 114 с. 
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УДК 669.041.533 

  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВИХ ВТРАТ ПРИ ПЛАЗМОВО- ДУГОВІЙ        

                              ПЛАВЦІ В КЕРАМІЧНИЙ ТИГЕЛЬ 
  

 Ремізов Г. О., Готвянський Ю. Я., Корнєва Ю. Ю. 

Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут ” 

 
Розглянуті формули, які визначають теплові втрати при плазмово-

дуговій плавці в керамічний тигель. 
 
Рассмотрены формулы, которые определяют тепловые потери при 

плазмово-дуговой плавке в керамический тигель. 
 
Consider the formulas that determine the heat loss during Plasma-

arc melting in a ceramic crucible 
 
Вступ 

Плавка металу в плазмово-дугових печах з керамічним тиглем має в 
порівнянні із звичайними дуговими сталеплавильними печами багато 
переваг(виключення можливості навуглецювання металу, високе засвоєння 
легуючих елементів, покращення умов праці та інші). Проте, слід вказати 
на великі витрати електроенергії, води та плазмоутворюючого газу,а також 
на теплові втрати. 

Не дивлячись на це при виплавці складно легованих  сталей в плазмово-
дугових печах з керамічним тиглем економія складає 4,5…6,5 $/т  в 
порівнянні з виплавкою в звичайних дугових печах. 

 
Постановка задачі дослідження 

Метою дослідження є визначення теплових втрат та їх залежність від 
температури. 
      

Результати дослідження  
Тепло втрачається: 
- через футерівку печі; 
- випроміненням через робочі вікна і відкритим робочим простором 

під час механізованої заправки подини та завантаження 
металошихти; 
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- у водоохолоджуваних елементах (плазмотроні, його ущільненнях в 
футерівці склепіння або стін, склепінні, подовому електроді і т.д.); 

- при можливій зміні ентальпії газів, що проходять через робочий 
простір печі. 

Отже, сумарні теплові втрати становлять: 
 

, кВт                 (1) 

 

 Визначення теплових втрат через футерівку 
Тепло, що втрачається поверхнею корпуса та склепіння печі, яка віддає 
тепло внаслідок теплопровідності у вигляді конвективної тепловіддачі 
визначається по формулі Ньютона: 
 

, кВт         (2) 

 
де  – сумарний коефіцієнт тепловіддачі, що враховує 

конвективний і променистий теплообмін поверхні з навколишнім 
середовищем, , Вт/(м2·К); 
  – площа  поверхні, що віддає тепло,  м2; 
 ,  – температури відповідно поверхні, що віддає тепло та 

навколишнього середовища, К; 
  – щільність теплового потоку, Вт/м2. 

 Коефіцієнти тепловіддачі конвекцією  і випроміненням ( ) 
визначається із загальновідомих умов теплопередачі.  

Значення  і , для  (стіна з цегли) та  (металічна 
стіна, пофарбована алюмінієвою фарбою)  наведені в роботі.  
 Теплові втрати теплопровідністю через футерівку розраховуються 
для теплопередачі при граничних умовах третього роду: 
 

, кВт                                               (3) 

  

     де   ,                                    (4) 

 
Внаслідок малих значень теплового опору тепловіддачі 

випромінюванням із робочого простору, формула (4) може бути спрощена 
таким чином: 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.2011 
 

50 
 

 

Вт
FTT

Q n

L і

і

oтсрфут
фут ,

1

)(

1

..


 







                                                    (5) 

 
Значення коефіцієнту теплопровідності λ вогнетривких та 

теплоізоляційних матеріалів для футерівки обираються за відповідною 
температурною залежністю  для середньої температури відповідного шару. 
       При розрахунках за формулою (5) температура Тфут приймається  як 
відома вихідної величини відповідно до температури робочого простору 
печі (наприклад, Тфут = 1900 К), а температуру поверхні,яка віддає тепло 
Тт.о задають попередньо, яка для діючих печей може бути рекомендована: 

 
Показники Склепіння Кожух печі Днище 
Тт.о, К 600 − 900 550 − 650 350 − 500 

,q кВт/м2 10 − 35 5 − 15 1 − 5 

 
Теплові втрати через водоохолоджувані елементи корпусу та склепіння 

печі визначаються за зміною ентальпії теплоносія, знаючи об’ємні витрати в 
кожному елементі: 

 
і

n

c
вхвихносттиелохол TTVCQ 




 

1
.

4
. )(1078,2  ,                                     (6) 

 
де Vт.нос (м

3/год), С (кДж/(кг/К)) та γ (кг/м3) – відповідно об’ємні витрати 
теплоносія, питома теплоємність та щільність теплоносія  визначаються для 
середньої температури теплоносія на вході та виході системи охолодження 
даного і-того водоохолоджуваного елемента.  

Теплові втрати випромінюванням 
Теплові втрати спричинені випроміненням через робоче вікно печі 

складають значну долю (10 – 15 %) від загальних втрат внаслідок наявності 
водоохолоджуваних елементів (рами, арки,заслінки). 

Теплові втрати випроміненням через відкрите робоче вікно можна 
визначити з використанням формули: 
  

,,
100

5,4 кВтF
Т

Q вік
ме

випр 





                                                                           (7) 
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де Тме – температура всередині пічного простору (для інженерних 
розрахунків приймається рівною температурі металу; Fвік – площа вікна; τ – 
час перебування вікна у відкритому стані. 
 
Визначення теплових втрат в плазмотронах 

В плазмово-дугових печах з керамічним тиглем в залежності від 
особливості їх конструкцій мають місце значні втрати у 
водоохолоджуваних елементах плазмотрона (в катодотримачі, соплі) і його 
ущільненнях. 

Розміщення плазмотронів в цих печах, приводить до значних втрат 
теплової енергії з робочого простору печі у водоохолоджуваному 
плазмотроні, який проходить через весь робочий простір печі. 

Теплові втрати в плазмотроні змінюються по ходу плавки, причому 
втрати у водоохолоджуваному корпусі, що знаходиться в пічній атмосфері, 
до кінця плавки в результаті підвищення температури робочого простору 
різко зростають (в 4 – 6 разів), досягнувши в період витримки металу 40 – 
42% від всієї споживаної потужності, введеної в піч. Втрати в плазмотроні 
в значній мірі залежать від режиму горіння плазмової дуги. Так, при 
збільшенні дуги від 150 до 400 мм відносні втратив плазмотроні 
знижуються з 27 до 17%  в результаті зменшення втрат в корпусі від 14 до 
5% (внаслідок підйому плазмотрона із робочого простору ПДП). При 
коротких дугах (менше 150 мм) теплові втрати у водоохолоджуваному 
соплі плазмотрона зростають під впливом теплового випромінювання 
ванни рідкого металу. При довгих дугах (більше 400 мм) деяке збільшення 
втрат в соплі  пояснюється підвищенням температури робочого простору 
печі при підйомі плазмотрона. 

Експериментально встановлено , що в водоохолоджуваному 
корпусі плазмотрона діаметром 100 мм може втрачатися від 250 до 550 кВт 
в залежності від заглиблення плазмотрона в робочий простір. 

В печах місткістю 30 т ці втрати можуть бути рівними приблизно 4,5 
МВт. 

Сумарні теплові втрати в плазмотронах і водоохолоджуваних вузлах 
кріплення їх на кришці: 

     
                                                                                                 (8) 

 
  де     n- кількість плазмотронів, шт. 

 – теплові втрати в плазмотроні, які можна представити у 
вигляді: 
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                                                      (9) 
 
 де    - теплові втрати в соплі, електроді та корпусі 
плазмотрона відповідно, Вт. 
 Теплові втрати в соплі і електроді  визначаються за формулою: 
 
    ;                                                 (10) 
    
   ;                                    (11) 
 
 де ,  - ефективні термічні параметри сопла і електрода, значення 
яких при роботі на аргоні складають відповідно 12…15 і 6…8 Вт/А. У 
випадку використання в якості плазмоутворюючих газів  сумішей аргону з 
гелієм, азотом, воднем або при горінні дуги в атмосфері цих газових 
сумішей  і   визначаються по формулам:  
    

 ;                                               (12) 
    

,                                               (13) 
  
 де r, d – коефіцієнти, які залежать від роду плазмоутворюючого газу, 
Вт/А. При використанні аргоно – гелієвих сумішей r = 8…9 Вт/А, d = 
9…10 Вт/А; сумішей аргону з азотом або повітрям – r = 13…14 Вт/А, d = 
18…19 Вт/А; аргоно – водневих сумішей  -  r = 130…150 Вт/А, d = 
130…140 Вт/А. 
 Установка плазмотронів в бокових стінках печі великої ємкості  
дозволяє значно знизити теплові втрати з охолоджуваною водою (рис.1) і 
підвищити тепловий ККД печі. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Зміна теплових втрат плазмотрона по ходу плавки в ПДП при 
розташуванні плазмотронів в стіні (1) і на склепінні (2) 
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 При роботі ПДП на двохкомпонентному плазмоутворюючому 
середовищі (аргон + водень або аргон + азот) корисна потужність печі 
зростає  також при незмінному струмі. Збільшення струму і довжини 
плазмової дуги підвищує середню потужність періоду розплавлення з 
відповідним скороченням тривалості періоду і питомої витрати 
електроенергії.  
 Теплові втрати в корпусі (або в кесоні) і водоохолоджуваних вузлах 
кріплення плазмотрона на кришці залежать від щільності теплового 
потоку, який передається від дуг, розплавленого металу і 
водоохолоджуваної футерівки Теплові втрати в корпусі плазмотрона 
розраховують за формулою: 
    
   F                                                   (14) 
  
 де  - щільність теплового потоку , Вт/ ; F – площа бокової 
поверхні корпуса плазмотрона (або його кесона), . Значення  
коливаються в межах (1,4…6,3)  Вт/  і залежать від ступеня теплової 
ізоляції корпуса від плавильного простору. 
 Після розрахунку сумарних теплових втрат в плазмотронах 
необхідно перевірити, як корелюють отримані результати з літературними 
і експериментальними даними: 
    
                                                                      (15) 
  
 Якщо отримані дані знаходяться  не в межах, вказаних в рівнянні ( 
18) то розрахунок   необхідно повторити, уточнивши розрахункові 
коефіцієнти. 
 

Визначення теплових втрат в подовому електроді 
 Теплові втрати в подовому електроді складають в середньому 1 - 2 % 
від  потужності, що підводиться. Виходячи з цього вони можуть бути 
визначені орієнтовно згідно технічним характеристикам печі: 

 
    ,кВт                                                                             (16) 
         

Можливо також визначити ці втрати виходячи із значення питомого 
теплового потоку від розплаву до подового електроду ( ), який згідно 
експериментальним даним знаходиться в межах (0,3 – 1,3)  Вт/ , і 
тепловідвідної  поверхні активної частини подового електроду: 
 
    , кВт                                                (17)     
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Визначення теплових втрат при зміні ентальпії газів  
При можливій зміні ентальпії газів, які проходять через робочий 

простір печі в енергетичному балансі печі доля теплових втрат з газами 
складає (1,0 – 1,5) %, тобто (3,5 – 5,0) % від суми всіх теплових втрат за 
плавку. 

 
 Визначення теплових втрат з газами  

Теплові втрати з газами, що вибиваються з печі пов’язані зі зміною їх 
ентальпії  і залежить від кількості та складу утворюваних технологічних 
газів і їх середньої температури по періодам плавки. Інтенсивність 
газовиділень змінюється по ходу плавки, складаючи для ДСП 50 – 500  
/(т ) при 1700 – 1800 К. 

В енергетичному балансі плазмово-дугових плавильних печей доля 
аналогічних теплових втрат  складає 0,3 – 0,8 % від тепла, яке потрапляє за 
рахунок електроенергії в даний період плавки. 

 
Визначення кількості тепла, яке акумулюється футерівкою 

Розподілення температури по шарам футерівки до розігріву ( ) і 
при робочій температурі простору печі ( )  дозволяє визначити теплову 
енергію, яка акумулюється футерівкою, як суму зміни ентальпії кожного 
шару 
   
  і                                            (18) 

 
де С,  - відповідно питома теплоємність (Дж/кг*К) і щільність 

(кг/ ) матеріалу футерівки; 
 - об’єм матеріалу і –го шару футерівки, . 

В  цій формулі мінус відповідає охолодженню футерівки (в період 
підготовки печі до плавки, при завантаженні металошихти); плюс – нагріву 
футерівки при горінні плазмових дуг. 

 
Оцінка потужності теплових втрат 

Середню потужність теплових втрат ( ) проектованої плазмово-
дугової печі з керамічним тиглем, що проектується, можна, по аналогії з 
ДСП, визначити орієнтовно за наступними енергетичними формулами: 

При виплавці корозійних сталей: 
‐ для енергетичного періоду: 

, МВт          (19) 
‐ для відновлювального періоду: 

, МВт      (21) 
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          при виплавці підшипникових сталей: 
‐ для енергетичного періоду: 

, МВт    (22) 
‐  

, МВт    (23) 
  

Висновок 
При плазмово-дуговій плавці в керамічний тигель слід приділяти 

велику увагу втратам тепла. В даній роботі було запропоновано ряд 
формул,що дозволяють визначити теплові втрати. 
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ВПЛИВ ГЛИБИННОЇ ОБРОБКИ РОЗПЛАВІВ 
ПЛАЗМОРЕАГЕНТНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ НА ВЛАСТИВОСТІ 

АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ1* 
 

Лавренко С.М. 
 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» 

 
Визначено вплив глибинної обробки розплаву плазмореагентними 

середовищами на структуру металу виливків з алюмінієвих сплавів, після 
обробки розплаву заглибленим плазмовим струменем. 

 
Определено влияние глубинной обработки расплава 

плазмореагентнимы средами на структуру металла отливок из 
алюминиевых сплавов, после обработки расплава углубленной плазменной 
струей. 

 
The influence of deep processing of fusion plazmoreahentnymy environments 

on the structure of metal castings in aluminum alloy melt depth after treatment 
plasma jet. 

 
Вступ 
Розвиток плазмової техніки відкриває великі можливості для створення 

нових технологічних процесів, основаних на термохімічній обробці розплавів 
активними реагентами при економічному їх використанні. Використання 
плазмового нагріву дозволяє значно знизити  концентрацію газів і 
неметалевих включень в розплаві і отримати із нього литі вироби з 
унікальними властивостями, зменшити забруднення атмосфери в ливарних 
цехах і навколишньому середовищі. Тому розробка наукових і технологічних 
основ найбільш досконалих способів рафінування і модифікування рідкого 
металу плазмореагентними середовищами являється актуальним напрямком 
на сучасному етапі виробництва високоякісного лиття із кольорових сплавів. 
                                                 
1 *Роботу виконано під керівництвом: 
доктора технічних наук Нарівського А.В., ФТІМС НАН України; 
доктора технічних наук, професора Богушевського В.С., НТУУ „КПІ” 
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Постановка задачі дослідження 
Збільшення міжфазної поверхні і часу контакту розплаву з рафінуючим 

середовищем прискорює газовиділення із сплавів в кінетичному і 
дифузійному режимах. Цьому сприяє подрібнення бульбашок рафінуючого 
газу, яке не тільки збільшує поверхню контакту фаз і час життя бульбашки в 
розплаві, але й прискорює масообмінні процеси на кордоні поділу за рахунок 
зменшення часу оновлення поверхневого шару бульбашки. 

Задача дослідження – покращення механічних властивостей 
алюмінієвих сплавів шляхом їх плазмової обробки. 

 
Методика проведення експерименту 
Виробничий досвід показав, що газліфтне перемішування являється 

ефективним способом інтенсифікації процесів тепло та масообміну у 
розплавах. Однак великі втрати температури металу при обробці не 
дозволяють в повній мірі використати технологічні переваги газліфтних 
пристроїв. У ФТІМС НАН України була заснована та пройшла промислове 
випробування технологія обробки алюмінієвих сплавів у газліфтній установці 
з плазмовим нагрівом, схема якої представлена на рис. 1.1. 

 

 
Рис. 1.1 Установка «Газліфт» 1 – диспергатор; 2 – колона газліфту; 3 – камера 
реакційна; 4 – плазмотрон; 5 – екран; 6 – кришка; 7– привід обертання; 8 – 

дозатор реагентів; 9 – фурма. 
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Відмінною особливістю установки являється наявність обертової 
колони з диспергатором у нижній частині. Диспергатор виконаний у вигляді 
трьох пластин, рівномірно розміщених по внутрішньому діаметру колони з 
кутом   120 º між ними. При обертанні колони в реакційній камері виникають 
доцентрові сили, які сприяють потраплянню металу у газліфт. Обертання 
колони з диспергатором перед соплом фурми дозволяє подрібнювати газовий 
струмінь на пухирці та значно збільшити поверхню газореагентної взаємодії у 
розплаві. 

 
Результати досліджень 
За допомогою моделювання встановили, що оптимальні режими 

обробки розплаву забезпечують обертання колони зі швидкістю 180 – 200 
об/хв. при витратах газу через фурму в межах 3 – 4 л/хв. Плазмотроном 
підтримують в заданих межах температуру металу та нагрівають введені в 
камеру реагенти до високо реакційного стану, в якому вони добре 
змочуються і засвоюються розплавом. Конструкція установки дозволяє 
вводити і рівномірно розподіляти в розплаві тугоплавкі частинки, наприклад, 
титан, цирконій, а також інші модифікатори та флюси. 

Подрібнення інтерметалідних фаз можливо пояснити впливом 
термотимчасової обробки, яка перешкоджає утворенню їх в сплаві і 
можливим руйнуванням інтерметалідів при високотемпературному впливі на 
розплав („тепловий удар”) плазмовим струменем. Під впливом високих 
температур в зоні стікання плазмового струменя, поряд з інтерметалідами 
можуть руйнуватись оксидні включення в інтенсивно перемішуваному 
розплаві. В результаті цього подрібнюється мікроструктура і підвищуються 
характеристики міцності сплавів у литому стані.  
Структурні зміни розплаву, що проходять під дією плазмового струменя, 
добре спостерігається в евтектичному силуміні. Не дивлячись на значну 
розчинність кремнію в алюмінії сплав АК12 при термічній обробці не 
зміцнюється. 

Це пояснюється високою швидкістю розпаду  -твердого розчину і 
коагуляцією виділених частинок кремнію в силуміні. Тому єдиним способом 
підвищення фізико-механічних властивостей виливок з цього сплаву 
являється його модифікування спеціальними реагентами. Мікроструктура 
силуміну, виплавленого із низькосортної шихти з вмістом  80 % стружки, 
після різної тривалості обробки розплаву представлена на  рис. 1.2 (верхній 
знімок). 
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Вихідний                        10 хв                              20 хв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σв = 138 МПа                    σв = 147 МПа                 σв = 162 МПа 

δ = 1,2                                δ = 1,9 %                        δ = 2,6 % 

Вихідний                          6 хв                                15 хв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

σв= 164  МПа                          σв= 172  МПа                 σв= 191 МПа 
δ = 0,6 %                               δ = 1,4 %                        δ = 2,3 % 

Рис. 1.2 Мікроструктура і властивості виливок із сплаву АК12 з 
низькосортної шихти (верхній знімок) та АК5М2 із чушки (нижній знімок) 

після різної тривалості плазмової обробки розплаву. 
 
Після продувки плазмовим струменем протягом 10 хв. зменшуються 

розміри структурних складових. При збільшені тривалості обробки до 20 хв. 
структура сплаву подрібнюється і колонії евтектики рівномірно 
розподіляються між  - твердим розчином.  
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Міцність та відносне видовження литого металу при цьому 
підвищуються до значень, що визначені ДСТУ для цього сплаву. При більш 
тривалій обробці збільшується об’єм металу, на який вливає 
високотемпературна дія плазмового струменя, змінюється будова розплаву та 
фізико-механічні характеристики виливок. Аналогічно розглянутим 
змінюється структура і властивості у виливках із сплаву АК5М2, 
виплавленого із свіжих шихтових матеріалів ( рис. 1.2 нижній знімок). 

Для рафінування кольорових сплавів використовується аргон, азот, 
гелій та інші гази, а також їх суміші. Використання азоту для обробки 
алюмінієвих сплавів обмежується можливістю утворення нітридів в 
перегрітому розплаві. Рекомендується продувати азотом метал при 
температурах не вище 973 К 

 
Висновки 
Промислове освоєння розроблених технологій показало, що 

плазмовореагентна обробка дозволяє: знизити вміст водню на 70 – 80 %, 
неметалевих включень – в 2 – 2,3 рази; збільшити межу міцності на розрив 
литого металу на 14 – 26 %, відносне подовження – на 35 – 54 %; зменшити 
брак виливків на 20 – 30 % і скоротити витрати на виробництво. 
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Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» 

 
Розглянуто термодинамічні умови термічної дисоціації окисного шару,  
вивчено хімічний склад окалини і температурні умови. 
 
Рассмотрено термодинамические условия термической диссоциации 
окисного слоя, изучено химический состав окалины и температурные 
условия. 
 

The thermodynamic conditions for the thermal dissociation of oxide layer, 
the chemical composition of scale and temperature conditions. 

 
Вступ 
На поверхні злитків прецизійних сплавів знаходиться шар оксидів, 

завтовшки до 300 мкм, щільно прилеглий до металевої основи.  
Попереднє видалення окалини відомими методами погіршує 

економічні показники процесу в цілому. Виникає необхідність розробки 
технологічних варіантів ПДРП, при яких взаємодія окисного шару і 
рідкого металу незначна.  

 
Дослідження поведінки окалини 
Одним з варіантів вирішення даної задачі є створення сприятливих 

умов термічної дисоціації оксидів, які складають окалину, до розплавлення 
металу. Характеристика оксидів окалини вказана у таблиці 1. 

Зміна об'ємної частки неметалевих включень при переплавці в аргоні 
і аргоно - водневій суміші не призводить до помітних змін у складі 
анодного осаду, що вказує на практичну відсутність взаємодії включення з 
розплавом і газовою фазою. 

При взаємодії металу з сумішшю азоту і кисню, а також водяної пари, в 
більшості випадків відбувається окислення, а реакції з азотом можуть 
отримати розвиток в сплавах, що містять сильні нітрідоутворюючі елементи. 
Дана марка прецизійного сплаву містить незначну кількість цих елементів. 

Високий  вміст нікелю в сплаві перешкоджає взаємодії азоту повітря 
з металом, тому при взаємодії з повітрям сплаву 79НМ практично 
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відбувається лише окислення без додаткового підвищення вмісту азоту. 
Таблиця 1 Об'ємна доля і хімічний склад неметалевих включень в 
прецизійному сплаві 79НМ 
Режим 

переплаву 
Об'ємна доля 
включень, % 

Склад анодного осаду, об.% 
FeO Al2O3 CaO MgO 

1 0,0016 30,2 54,9 4,8 5,1 
2 0,0017 19,4 44,5 7,4 6,2 
Основн. 0,0016 36,7 42,0 5,1 6,0 

- інше - нероздільні нітриди, карбонітріди титану і оксиди кремнію 
 
У сплавах заліза, кобальту і нікелю залізо є розкислювачем для 

нікелю і кобальту, продукт окислення цих сплавів складається в основному 
з оксидів заліза. Хімічний склад окисної фази представлений в таблиці 2. 

Послідовність розташування шарів оксидів, створюючих окалину на 
поверхні заліза, в межі, відповідає послідовності перетворення фаз на 
діаграмі стану. 

Проте залежно від умови утворення окалини кількісні і якісні 
співвідношення фаз можуть розрізнятися.  

 
Таблиця 2 Хімічний склад окисної фази 
Сплав Оксидна фаза, % 

FeO NiO CoO 
50% Fe + 50% Ni 97 3 - 
50% Fe + 50% Co 90 - 10 
50% Ni + 50% Co - 20 80 

 
При високих температурах утворюється тришарова окалина, більша 

частина якої складається з вюстіта, а тонкий зовнішній шар з магнітита і 
гематиту. У цьому випадку спостерігається інтенсивна взаємодія, фронт 
реакції окислення заглиблюється в метал, а найсильніше по кордонах зерен. 
По мірі переходу до сплавів ускладнюється склад окалини і її будови, що 
пояснюється впливом легуючих елементів на процес створення окалини.  

Для сплавів на залізній основі зовнішня частина поверхневої 
окалини, як і при окисленні чистого заліза складається з послідовної зміни 
шарів вюстіта, магнітита і гематиту. Шар між вюститом і металевою 
поверхнею складається з суміші вюстіта і шпінелі, створеної складовими 
сплавів. Дана закономірність спостерігається при вмісті легуючих 
елементів в сплаві на рівні 2-7%. Окислення сплавів заліза з нікелем 
протікає з утворенням складних оксидів. При взаємодії оксидів заліза із 
окислом нікелю утворюється шпінель, стехіометричний склад якої 
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відповідає формулі NiFe2O4.  
При окисленні збагачених нікелем сплавів, також відбувається 

утворення залізо-нікелевої шпінелі, проте кінцевим етапом процесу є поява 
на поверхні сплаву закису нікелю. У сплавах нікелю з хромом, при вмісті 
хрому менше 10%, що утворюється при температурі вище 1000 оС 
поверхнева окалина складається з 2 зон: зовнішнього щільного шару 
закису нікелю і внутрішнього пористого шару закису нікелю з частками, 
що упровадилися, хромистою для нікелю шпінелі (NiCr2O4) .Під такою 
окалиною знаходиться зона внутрішнього окислення з частками окисли 
хрому, розміщені в металевій нікелевій матриці. Таким чином залізо і 
нікель, складові основу прецизійного 79НМ знаходиться в окалині, в 
основному, у вигляді закисів. Вміст оксидів легуючих елементів 
визначається вмістом їх в сплаві, спорідненістю елементу до кисню і 
дифузійною  рухливістю реагентів. Оксиди заліза, нікелю і оксиди 
легуючих елементів можуть утворити шпінелі, що містяться в окалині в 
невеликій кількості. Кількісні співвідношення компонентів окалини 
прецизійного сплаву 79НМ визначали методом рентгеноспектрального 
флуоресцентного аналізу на приборі ТЕФА фірми "Ортек". Практична 
відсутність в окалині сплаву 79НМ оксиду молібдену може бути пояснена 
леткими властивостями даного з'єднання при температурі окислення. 
Вміст оксидів вказаний у таблиці 3. 

 
Таблиця 3 Хімічний склад поверхневої окалини заготовок 
прецизійного сплаву 79НМ 

Вміст оксидів, *) % 

FeO NiO CoO SiO2 MnO Cr2O3 CaO MgO Al2O3 

24,45 73,58 - 0,49 0,86 - 0,49 0,17 СЛ 
*) Примітка: - вміст оксиду кобальту визначали напівкількісним 
методом; - в окалині сплаву виявлені сліди оксиду молібдену. 
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В даній роботі описуються особливості плазмової гарнісажної 
плавки,а також конструкція і принцип роботи плазмово-дугової 
ливарної установки УП-109. Описується теплообмін у робочому 
просторі плазмової гарнісажної установки, типи плазмових 
плавильних печей тощо. 

 
В данной работе описываются особенности плазменной 

гарнисажной плавки, а также конструкция и принцип работы 
плазменно-дуговой литейной установки УП-109. Описывается 
теплообмен в рабочем пространстве плазменной гарнисажной 
установки, типы плазменных плавильных печей и т.д. 

 
This paper describes the features of the plasma skull melting, as well 

as design and operating principle of plasma-arc casting machine UE-109. 
Describes the heat in the working space plasma skull installation, types of 
plasma melting furnace, etc. 

 
Вступ 
Плазмовий розряд, який характеризується високою стійкістю в 

різних газових середовищах і в широкому діапазоні їх тисків, забезпечує в 
металургійних процесах великі технологічні можливості. Це дозволяє 
задовольняти зростаючі вимоги до якості металу, безперервно 
розширювати сортамент сплавів, переробляти відходи низької кондиції, 
виробляти тонкодисперсні металічні порошки та їх сфероїдизацію, 
гранули, вирощувати монокристали, плавити кераміку. 
Існує три основні типи плазмових плавильних печей: 

 для плавлення кускової шихти в керамічному тиглі; 

 для переплавлення в кристалізаторі; 

 для плавлення в гарнісажі. 
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Печі для плавлення в гарнісажі призначено для одержання 
фасонного литва із сталей, жароміцних сплавів, тугоплавких і 
високореакційних металів. Ці печі виготовляють для широкого діапазону 
тисків. Їх перевага – висока чистота металу, можливість плавки кускової 
шихти і відходів. 

Вакуумна гарнісажна плавка дозволяє одночасно наплавити велику 
кількість металу та усунути його взаємодію з матеріалом тигля [1]. 

Під час плавлення металу в гарнісажній печі відбуваються 
взаємопов`язані металургійні, електричні, гідродинамічні й теплові 
процеси. Головна особливість – висока інтенсивність теплових процесів, 
які визначаються, з одного боку, параметрами плавки (утворенням 
гарнісажу, коефіцієнтом зливу металу, його температурою тощо), а з 
другого – залежать від вибору потужності плазмового розряду. 

Утворення гарнісажу на поверхні тигля залежить в основному від 
інтенсивності охолодження тигля. Висока інтенсивність теплових процесів 
значною мірою впливає на стійкість гарнісажу. Відносно невеликі зміни 
режимів плавки або охолодження тигля призводять до оплавлення або 
росту гарнісажу. Друга особливість теплових процесів пов`язана з 
безперервним збільшенням об`єму рідкого металу в тиглі під час 
плавлення. Унаслідок цього температура металу в часі, тобто температурне 
поле ванни, нестаціонарні. Температура рідкого металу в гарнісажному 
тиглі зменшується в осьовому напрямку від дзеркала ванни до її дна, де 
температура поверхні гарнісажу дорівнює температурі кристалізації 
металу. Перепад температур виникає також у поперечних розрізах ванни. 
Підвищення інтенсивності перемішування металу сприяє вирівнюванню 
температури по об`єму ванни. При цьому одночасно збільшується 
інтенсивність тепловіддачі від рідкого металу до гарнісажу, що прискорює 
відведення теплоти перегрівання розплаву. Нестаціонарне температурне 
поле ванни, а також нестабільність гідродинамічних процесів призводять 
до безперервних змін товщини гарнісажу в процесі плавки. Основна умова 
сталості гарнісажу – сталість теплових потоків від рідкого металу до 
гарнісажу і від гарнісажу до стінки тигля. Зазначені особливості є однією з 
відмінностей теплового стану ванни гарнісажного тигля залежно від 
теплових умов, у яких знаходиться  рідка ванна при дуговій плавці зливків 
тугоплавких металів. 

На основі аналізу теплообміну в дугових плазмових гарнісажних 
печах можна виділити три цілі, які становлять найбільший інтерес, а саме: 
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 - дослідження теплових процесів у гарнісажному тиглі; 

 вивчення розповсюдження теплоти у витратному електроді; 

 визначення теплового балансу. 
У рідкій ванні гарнісажного тигля теплота розповсюджується 

теплопровідністю й конвекцією. 
Високі температури, конструктивні особливості гарнісажного тигля 

надзвичайно ускладнюють дослідження особливостей процесу та розробку 
методики розрахунків параметрів тигля, й режимів плавки. Можливості 
експериментального дослідження плазмово-дугових процесів надто 
обмежені внаслідок того, що немає надійних методів виміру 
гідродинамічних параметрів ванн розплавлених тугоплавких металів, які 
характеризуються високою хімічною активністю. Тим часом усебічний 
аналіз великого об`єму екпериментальних даних дозволяє скласти 
уявлення про фізичну суть процесу та отримати прості й придатні для 
інженерних практичних розрахунків формули.  
 

Конструкції плазмово-дугових гарнісажних печей (ПДГП) 
 

Плазмову гарнісажну плавку можна виконувати як з витратним, так і 
без витратного електрода, тобто шихтою може бути губка, стружка, 
гранули, відходи виробництва та ін. [2]. При цьому ПДГП вигідно 
відрізняються від вакуумних дугових гарнісажних печей, оскільки в них 
немає жорсткого електричного зв`язку між шихтою, яка плавиться, і 
джерелом нагрівання. Це дозволяє витримувати необмежений час ванну 
рідкого металу для проведення технологічних операцій (легування, 
перемішування, відбору проб тощо). 

Плазмово-дугова гарнісажна ливарна установка УП-109, конструкції 
ІЕЗ ім. Є. О. Патона (схема установки представлена на рис. 1, технічні 
характеристики представлені в табл. 1) призначена для отримання 
фасонного литва з високолегованих сталей і сплавів. Вихідним матеріалом 
для переплаву є витратна заготовка. Енергетична частина установки-дугові 
плазмотрони, котрі можуть живитися як постійним, так і змінним струмом. 

Установка УП-109 зібрана на базі герметичної плавильної камери 6, 
посередині камери установлено поворотний ливарний стіл (карусель) 10 
для розміщення на ньому ливарних форм 7. У плавильній камері 
розміщено поворотний гарнісажний тигель 5 та витратна заготовка 4, яка 
закріплена на вертикальному штоці 2, що через ущільнення входить у 
плавильну камеру 6. На сферичній частині зверху плавильної камери 
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радіально в ущільнених вікнах установлено три дугові плазмотрони 12 
(типу ПДМ-13 РМ) з механізмом регулювання, що забезпечує їх 
повздовжнє переміщення. Повздовжнє переміщення плазмотронів 
здійснюється за допомогою гідравлічних механізмів, а кутове – вручну. 
 

Рис. 1 Плазмово-дугова гарнісажна ливарна установка УП-109 (ІЕЗ 
ім. Є. О. Патона): 
1 - привід переміщення витратної заготовки; 2 - шток механізму 
переміщення витратної заготовки; 3 – бункер з флюсом; 4 – витратна 
заготовка; 5 – гарнісажний тигель; 6 – плавильна камера; 7 – ливарні 
форми; 8 – механізм повороту ливарного столу; 9 – візок; 10 – ливарний 
стіл (карусель); 11 – механізм нахилу тигля; 12 – плазмотрон; 13 – 
площадка обслуговування 
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Таблиця 1 Технічні характеристики плазмової гарнісажної установки УП-109 

Технічні показники Величина 
Разовий злив рідкого металу, кг 
Максимальна маса, кг 
Максимальні розміри ливарних форм, мм : 
довжина 
ширина 
висота 
Кількість ливарних форм на каруселі, шт. 
Розміри витратної заготовки, мм : 
діаметр 
довжина 
Максимальна маса витратної заготовки (по сталі),кг 
Швидкість переміщення витратної заготовки, мм/хв.:
робоча  
маршова 
Швидкість обертання витратної заготовки, об/хв. 
 Кількість плазмотронів, шт. 
 Загальна потужність плазмотронів, кВт 
Витрати плазмоутворюючого газу на один цикл 
роботи установки, м3 

 Загальні витрати води на охолодження, м3/год. 
Живлення плазмотронів: 
змінний струм, джерело живлення А-1474, шт. 
постійний струм, джерело живлення А-1458 з 
випрямним блоком А-1557,компл. 
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В даній роботі описується теплообмін у плавильному середовищі 

плазмово-дугової гарнісажної печі. Енергетичні параметри процесу 
плазмово-дугової гарнісажної  плавки і теплової роботи печі, загальний 
вигляд енергетичного балансу. В роботі представлені схеми і формули 
процесу. 
 

В данной работе описывается теплообмен в плавильной среде 
плазменно-дуговой гарнисажной печи. Энергетические параметры 
процесса плазменно-дуговой гарнисажной плавки и тепловой работы 
печи, общий вид энергетического баланса. В работе представлены 
схемы и формулы процесса. 
 

This paper describes a heat transfer medium in the melting of plasma-arc 
skull furnace. Energy parameters of the plasma-arc skull melting and heat of 
the furnace, the general form of energy balance. The paper presents the 
scheme and the formula process. 
 
 

Вступ 
Інтенсивність нагрівання металу в плазмових печах значно вища 

порівняно із звичайним та індукційним нагріванням. Тому розробка нових, 
удосконалення сучасних печей та їх широке впровадження у виробництво 
потребують всебічного аналізу процесів теплообміну в робочому 
середовищі, щоб обґрунтувати вибір електричних, технологічних 
параметрів і геометричних розмірів плавильної ванни. 
Енергетичні параметри процесу плазмово-дугової гарнісажної плавки і 
теплової роботи печі оцінюють на основі теплового балансу. Дані про 
структуру теплового балансу дозволяють у першому наближенні 
визначити основні затрати енергії в плазмових печах, вибрати необхідну 
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потужність, яка забезпечує високу продуктивність, і найбільше значення 
ефективного ККД печі. 
На розподіл підведеної потужності між елементами установки впливають 
особливості її конструкції: геометричні розміри, технологічні параметри 
плавки, теплофізичні властивості металу, який переплавляють, та ряд 
інших факторів. 
На основі даних про розподілення теплової енергії в печі розраховують 
тепло напружені елементи й систему її охолодження, вибирають матеріали 
для виготовлення тигля і плавильної камери, розробляють заходи щодо 
теплового захисту теплонапружених вузлів, рекомендації щодо 
оптимального розташування плазмотронів у плавильному середовищі, 
тощо. 

В загальному вигляді енергетичний баланс для багатоплазмотронної 
печі виглядатиме наступним чином: 
 






n

1i
камтпл

n

1i
діді кВт,WWWUIW  (1) 

 
де IДi та UДi - струм (А) та напруга (В) окремого плазмотрона; 
n - кількість плазмотронів, встановлених на печі; 
Wпл – потужність, яка розсіюється в одному плазмотроні, кВт; 
WТ – енергія вкладена в гарнісажний тигель і яка передається воді, що 
витрачається на охолодження, кВт; 
Wкам – потужність, яка розсіюється на стінках камери, кВт. 

Розподілення теплової енергії за статями її витрат в певних вузлах печі 
визначається шляхом вимірювання електричної потужності, яка споживається 
установкою і калориметрируванням окремих елементів печі (плазмотронів, 
гарнісажного тигля, стінок та склепіння робочої камери), шляхом безперервного 
вимірювання теплових потоків по кількості енергії, яка убуває разом з 
охолоджувальною водою. 

Технологічний процес ПДГП складається з таких основних операцій: 
підготовка і завантаження шихтових матеріалів у тигель, герметизація і 
відкачування плавильного простору за залишкового тиску 13,3 Па, заповнювання 
середовища печі плазмоутворюючим газом, вмикання плазмотронів, 
регулювання сили струму дуг, розплавлення шихти й перегрівання металевого 
розплаву, злив металу у виливницю шляхом нахилу тигля, зменшення сили 
струму дуг і вимкнення плазмотронів. 

Установка для дослідження енергетичних і технологічних параметрів ПДГП 
(рис. 1) складається з внутрішньої камери 1 з розташованим усередині 
гарнісажним тиглем 2. Установку оснащено плазмовим нагрівальним 
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комплексом, який складається з трьох плазмотронів 3 змінного струму. 
Плазмотрони встановлюють радіально похило під кутом 40…50° до горизонту і 
розміщують рівномірно по колу.  

Гарнісажний тигель встановлено на поворотній напівосі 4, усередині якої 
змонтовано систему охолодження тигля й відведення плазмоутворюючого  газу. 
Поворотну вісь вводять у плавильну камеру через ущільнення. Це забезпечує 
зміну кута нахилу тигля й злив розплавленого металу в ливарну форму 5 через 
водоохолоджувальний носик 6 без розгерметизації робочого середовища. 

За процесом плавки і розливу металу спостерігають через оглядову систему 
7. Тиск газів протягом плавки регулюють в межах (1,33…1,2)·105 Па. 

 

 
 
Рис. 1 Схема плазмово-дугової гарнісажної печі. 
1-камера; 2- тигель; 3- плазмовий комплекс; 4- цапфа тигля; 5- форма; 6- 
носик тигля; 7- система спостереження

 
Калориметрування головних водоохолоджуваних елементів у середовищі 

аргону, що складають плавильний модуль плазмово-дугової печі (плазмотрони, 
гарнісажний тигель та плавильна камера) показало, що загальна потужність, 
підведена до плазмотронів, розподіляється наступним чином: в трьох 
плазмотронах втрати енергії складають 28-30%, в гарнісажному тиглі – 45-50% і 
на стінках плавильної камери – 20…25%. 

Схема розподілу тепла у плавильному вузлі плазмово-дугової гарнісажної 
печі наведена на рис. 2. 

Загальна електрична потужність плазмотронів Ws
пл. витрачається в 

гарнісажній печі наступним чином: 
частково поглинається в самих плазмотронах: на електроді Qe. ,соплі Qc.  та 
корпусі Qпл. кор.; 
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від плазмового стовпа частина потужності передається стінці плавильної 
камери Qкам. та гарнісажному тиглю Qд.т. через верхній поясок Qп.т. та 
корпус Qк.т.; 
передається металевій ванні Qм. шляхом бомбардування металу 
зарядженими та збудженими частками в опорних плямах плазмових дуг, а 
також конвекцією та випромінюванням від плазмових дуг. 

 
 
Рис. 2. Схема теплового балансу плазмово-дугової гарнісажної плавки  
1 – металева ванна; 2 – гарнісаж; 3 – газовий зазор; 4 – тигель; 5 – 
плазмотрон; δт - товщина стінки тигля; δз.б.. – зазор між боковою стінкою 
тигля та гарнісажем; δз. дн.- зазор між гарнісажем і донною частиною тигля;  
tв. ср. – усереднена температура води. 
 

 
Висновок 
Теплова енергія, яка виділилась в металевій ванні Qм витрачається на 

нагрівання та плавлення шихти в тиглі, перегрів розплавленого металу Qм.т. 
і нагрів гарнісажу, що утворився. У зоні контакту пояска розплавленого 
металу зі стінкою тигля тепло передається до бокової стінки тигля Qм.п. 

шляхом конвекції та теплопровідності ванни. Але роль теплопровідності в 
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металевій ванні незначна порівняно з конвекцією. Частина тепла від 
металевої ванни до стінки тигля передається через гарнісаж Qгб. і Qг.дн. 

(теплопередача через бік та дно гарнісажу, відповідно) та газовий зазор, 
що утворився між гарнісажем і боковою стінкою тигля δз.б  та гарнісажем і 
дном тигля δз. дн. 

 
Література 

1. 1.Неуструев А.А., Вакумные гарнисажные печи./А.А.Неуструев, 
Г.Л.Ходоровский-М.:Металургия, 1977-275с. 

2. Клюев М.М. Плазменно-дуговый переплав/ М.М. Клюев – М.: Металлургия, 
1980.-152с. 

3. Чернега Д. Ф. Основи металургійного виробництва металів і сплавів./ Д. Ф. 
Чернега та ін.- К.: Вища шк., 2006.-503с. 

4. 4.Трехфазные плазменные нагревательные устройства, перспективы и 
применения / Б.Е.Патон, Ю.В.Латаш, О. С. Забарило и др. 
/Пробл.спец.єлектрометаллургии.-1985.-Вып.2-с.53-63. 

 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.2011 
 

УДК 669.715.018.28: 621.745.5 
 
ТЕХНОЛОГІЯ АЛІТУВАННЯ СТАЛЕЙ АУСТЕНІТНОГО КЛАСУ 

 
Чернега Д.Ф., Сороченко В.Ф., Кудь П.Д. 

 
НТУУ «Київський політехнічний інститут» 

 
Досліджено вплив параметрів процесу алітування на якість 

формування дифузійного шару і на основі цього запропоновано технологію 
алітування сталей аустенітного класу. 

 
Исследовано влияние параметров процесса алитирования на 

качество формирования диффузионного слоя и на основании этого 
предложено технологию алитирования сталей аустенитного класса. 

 
Influence of factors aluminize process is propped on quality of forming of 

diffusive layer and basis on it proposed technology aluminize process of steels 
austenitic class. 

 
Вступ 

Відомий досить широкий спектр алітування стальних виробів, де 
поверхневе дифузійне насичення сталі алюмінієм відбувається з 
порошкоподібних сумішей, до складу яких входить порошкоподібний 
алюміній (25-30 %) або фероалюміній (50-75 %), оксид алюмінію (~ 1,0 %), 
з газової фази, що містить летючі хлористі сполуки алюмінію і інших 
елементів, та нанесенням тонкого шару алюмінію на поверхню деталі. Для 
алітування виливниць розроблений досить простий спосіб, сутність якого 
полягає в нанесенні на робочі стінки ємності пасти, що містить дифузійно-
активні елементи, з подальшим покриттям шару пасти вогнетривкою 
фарбою і розігріванням стінки виливниці до температури дифузійного 
насичення алюмінієм шляхом заливки в неї розплавленого металу [1]. 
Однак застосування цих способів для дифузійного насичення алюмінієм 
внутрішньої важкодоступної поверхні ємностей (балонів) зберігання 
газоподібного водню не дозволяє створити якісний суцільний дифузійний 
шар на металевій поверхні без наявності залишків спеченої маси. Нанести 
на внутрішню поверхню витягнутої циліндричної ємності з вузькою 
горловиною шар пасти, що вміщує порошкоподібний алюміній, оксид 
алюмінію з домішкою хлористого амонію, практично не можливо. 
Створення дифузійного шару способом нанесення пиловидних дисперсних 
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часток на поверхню внутрішніх стінок ємностей, з технологічної точки 
зору, також малоймовірне. 

Використання способу алітування стальних виробів, що базується на 
зануренні їх у розплавлений алюміній з вмістом заліза 6-8 % при 
температурі 973-1073 К з витримкою 45-90 хвилин [2], для дифузійного 
насичення внутрішньої поверхні стальних ємностей для зберігання 
газоподібного водню, на нашу думку, є найбільш прийнятним, оскільки 
заповнення порожнини ємності рідким алюмінієм і його видалення не 
визиває особливих ускладнень. Однак, як показали результати досліджень, 
алітування пластин сталей аустенітного класу (на прикладі сталі 
08Х18Н10Т) у розплаві алюмінію з вмістом заліза 6-8 % при температурі 
1073 К з витримкою 45 хвилин і більше призводить до інтенсивного 
розчинення пластин з утворенням на поверхні «корозійних канавок»; а 
сама поверхня в результаті налипання рідкого металу характеризується 
значною шорсткістю з наявністю приливів. Витримка пластин у розплаві 
алюмінію менше указаного терміну також не дає бажаних результатів, 
оскільки на їх поверхні не відбувається формування якісного суцільного 
дифузійного шару товщиною 700-800 мкм. 

Усунути вищеперераховані дефекти поверхні стальних виробів з 
сталей аустенітного класу можна за рахунок удосконалення існуючого 
технологічного процесу алітування або створення принципово нової 
технології дифузійної металізації. 

 
Постановка завдання 

В статті ставилось завдання розробити раціональну технологію 
алітування поверхні виробів з сталей аустенітного класу, яка б забезпечила 
створення стабільного дифузійного шару товщиною 700-800 мкм, як 
підкладки для нанесення захисної бар’єрної оболонки при створенні 
біметалевих балонів зберігання газоподібного водню. 

 
Методика проведення експерименту 

Для дослідження був вибраний алюмінієвий сплав, виплавлений на 
основі алюмінію марки А7, хімічний склад якого змінювався в таких 
межах (%): 4-6 кремнію, 5-9 заліза, 1-3 хрому, 1-3 нікелю і 1,0- 1,5 інших 
домішок. Сплав для алітування виплавлявся в печі опору СШОЛ 
1,6.2,5.1/9-И5 в графітовому тиглі ємністю близько 1 кг. Залізо вводилось у 
розплав алюмінію шляхом розчинення тонких пластин армко-заліза, хром і 
нікель вводились у рідкий метал у вигляді подвійних лігатур (Al-Cr, Al-Ni), 
отриманих безпосереднім сплавленням. Кремній вводився у розплав 
алюмінію шляхом добавки силуміна СИЛ0. Після введення легуючих 
добавок і доведення температури розплаву до 1073 К знежирені пластини 
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товщиною 2 мм із сталі аустенітного класу (08Х18Н10Т) занурювались у 
рідкий метал і витримувались в ньому протягом 35-60 хвилин. Потім 
пластини видалялись з розплаву, охолоджувались на повітрі і підлягали 
візуальному огляду на наявність «корозійних канавок» і приливів на 
поверхні дифузійного шару, а також фізико-хімічному аналізу дифузійного 
шару з метою визначення його товщини, концентрації в ньому алюмінію, 
заліза, хрому, нікелю і кремнію. 

Визначення концентрації легуючих елементів в дифузійному шарі 
проводилось за допомогою системи якісного спектрального аналізу МФС-
8 відповідно ГОСТ 7727-81. Товщина металізованого дифузійного шару 
визначалась за допомогою оптичного мікроскопа «Неофот-21» на торці 
пластини після зняття на ньому дифузійного шару. 

З метою скорочення кількості експериментальних плавок і економії 
шихтових матеріалів дослідні плавки проводились з використанням 
повного факторного експерименту (ПФЕ) типу 23, де змінними факторами 
були концентрація алюмінію (С0) на поверхні стальної пластини, 
температура розплаву (Т) і час витримки пластин у розплаві (τ). 
 
Результати досліджень 

В процесі дифузійної металізації швидкість дифузії атомів алюмінію 
і товщина дифузійного шару на стальній пластині буде визначатись трьома 
основними факторами, а саме: температурою розплаву алюмінію, 
витримкою деталі у розплаві і концентрацією алюмінію в сплаві, що 
використовується в якості середовища для алітування нержавіючих сталей. 
Основні фактори, вплив яких на якість формування дифузійного шару 
досліджувався з використанням матриці планування експерименту типу 23, 
позначались наступним чином: час алітування τ (Х1), концентрація 
алюмінію в зоні контакту пластини з розплавом алюмінію С0 (Х2) а 
температура розплаву Т (Х3). Температура розплаву змінювалась в межах 
973-1073 К, час алітування дослідного зразка – 0,5-1,0 година і 
концентрація алюмінію в зоні контакту розплаву з пластиною – 80-90 %. 

З урахуванням цих граничних значень і матриці планування 
експерименту вираховуємо коефіцієнти регресії і отримуємо рівняння в 
такому вигляді: 

У(С, %)=17,86 + 1,64Х1 + 1,61Х2 + 2,6Х3 + 0,74Х1Х2 + 0,66Х1Х3 +    
0,94Х2Х3 + 0,56Х1Х2Х3. 

Як слідує з рівняння регресії, всі перераховані фактори позитивно 
впливають на формування (товщину) дифузійного шару. Визначальним 
фактором процесу алітування, звичайно, є температура (при Х3 коефіцієнт 
регресії складає 2,6), але не менш важливими факторами процесу є також 
час алітування (при Х1 коефіцієнт регресії складає 1,64) і концентрація 
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алюмінію в зоні контакту рідкого металу і пластини (при Х2 коефіцієнт 
регресії складає 1,61). 

Відомо [1,2], що збільшення концентрації алюмінію в зоні контакту з 
пластиною із нержавіючої сталі призводить до інтенсивного розчинення 
стальної матриці і не сприяє формуванню якісного дифузійного шару 
визначеної товщини. Для зменшення інтенсивного розчинення стальної 
матриці у розплаві алюмінію в дослідний сплав для алітування вводяться 
добавки заліза, хрому, нікелю і кремнію. Це дозволяє в деякій мірі знизить 
концентрацію алюмінію в зоні контакту рідкого металу і стальної матриці і 
змінювати її в межах від 90 до 80 %. Подальше підвищення вмісту 
легуючих елементів у сплаві для алітування є небажаним, оскільки це 
призводить до підвищення в’язкості сплаву, температури плавлення і 
зниження розчинення легуючих добавок у розплаві алюмінію в результаті 
утворення великої кількості інтерметалідів [3]. Крім того, це ускладнює 
процес алітування при більш низьких температурах (973 К) розплаву і не 
забезпечує отримання потрібного дифузійного шару, внаслідок наявності 
приливів на поверхні дослідних зразків. 

Таке обґрунтування технологічного процесу алітування, що 
враховувалось при виплавці сплавів різних варіантів, підтверджується 
аналізом чотирьох плавок при постійній температурі алітування (1073 К) і 
змінних факторах (концентрації алюмінію в зоні контакту і часу 
витримки), який приведений нижче а таблиці. 

Аналіз даних таблиці показує, що по мірі збільшення легуючих 
елементів у розплаві для алітування спостерігається покращення якості 
поверхні дифузійного шару в результаті уповільнення процесу дифузії 
атомів із стальної пластини і навпаки атомів алюмінію у стальну пластину 
під час її витримки у розплаві. Це підтверджується зміненням концентрації 
легуючих елементів на поверхні дифузійного шару в бік її зменшення. 
Можна бачити (сплави 3 і 4), що витримка дослідних зразків з нержавіючої 
аустенітної сталі (08Х18Н10Т) у розплаві алюмінію протягом 40 – 45 
хвилин при температурі 1073 К дозволяє отримати якісний дифузійний 
шар товщиною близько 800 мкм без наявності «корозійних канавок» і 
значних приливів на поверхні пластини. 

З метою видалення залишків алюмінієвого сплаву з поверхні 
пластин, що піддавались алітуванню протягом 40 - 45 хвилин, їх піддавали 
круговому обертанню зі швидкістю 300-350 об/хв. протягом 10-15 с після 
видалення із розплаву. Застосування такого технологічного засобу сприяє 
формуванню рівномірного дифузійного шару без приливів і з мінімальною 
шорсткістю поверхні, що підтверджується результатами досліджень при 
використанні сплаву № 4 в якості середовища для алітування нержавіючих 
сталей аустенітного класу (див. табл. 4). 
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Висновки 

1 Установлено, що легування сплаву для алітування елементами, які 
входять до складу нержавіючих сталей аустенітного класу, та вибір 
оптимальної витримки і температури алітування суттєво зменшує 
розчинення стальної матриці у розплаві, і забезпечує отримання якісного 
суцільного дифузійного шару товщиною 750-800 мкм. 

2 Застосування кругового обертання деталей, які попередньо 
піддавались алітуванню, зі швидкістю 300-350 об/хв. протягом 10-15 с 
після їх видалення із розплаву призводить до подальшого покращення 
поверхні цих деталей, що проявляється у формуванні дифузійного шару 
без приливів і нерівностей. 

3 Запропонована технологія алітування нержавіючих сталей 
аустенітного класу дозволяє сформувати надійний дифузійний шар 
товщиною 750-800 мкм на поверхні виробів, покращити їх характеристики, 
що, особливо важливо при створенні біметалевих балонів для зберігання 
водню та інших газоподібних продуктів. 
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Таблиця – Вплив хімічного складу і параметрів алітування на концентрацію алюмінію і легуючих елементів в 
дифузійному шарі, його товщину і стан поверхні стальної пластини 

№ 
п/п 

Хімічний склад 
сплаву для 

алітування, % 

Температура 
алітування, 

К 

Час 
витримки 
деталей у 

розплаві, хв. 

Концентрація 
алюмінію в 
дифузійному 
шарі, % 

Концентрація 
Fe, Cr, Ni, Si на 

поверхні 
дифузійного 
шару, % 

Товщина 
дифузійного 
шару, мкм 

Стан 
поверхні 
стальної 
пластини 

1 Al + 6 % Fe 1083 50 29 
2,2 % Fe, 10 % 
Cr, 6,5 % Ni, 

1,5 % Si, ост. Al
1000 

Наявність 
«корозійних 
канавок» по 
периметру 
зразка. 

2 
6 % Fe,  2 % Si, 
1 % Cr, 1 % Ni, 

ост. Al 
1073 45 27 - 900 

Наявність 
«корозійних 
канавок» по 

торцю 
зразка. 

3 
8,2 % Fe, 2,1 % Si, 
2,4 % Cr, 2,5 % Ni, 

ост. Al 
1073 45 24 

10 % Fe, 6 % Cr, 
4 % Ni, 

1,8 % Si, ост. Al
800 

«Корозійних 
канавок» 
немає. 
Приливи 

внизу зразка. 

4 

9,0 % Fe,  4 % Si, 
2,8 % Cr, 2,9 % Ni, 

ост. Al 
 

1073 40 22 

9,2 % Fe, 
3,9 % Cr, 3,2 % 

Ni, 3,8 % Si, 
ост. Al 

800 
Поверхневі 
дефекти 
відсутні. 
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УДК 669.715 

ЗМІЦНЕННЯ АЛЮМІНІЄВО-МІДНОГО ЛИВАРНОГО СПЛАВУ 
АЛ7 ЦИРКОНІЄМ. 

 
Іванченко Д. В. 

 
Національний технічний університет України “Київський політехнічний 

інститут” 
 
      Досліджено механічні властивості алюмінієво-мідного сплаву АЛ7 
зміцненого цирконієм, введеним за допомогою Al-Zr лігатури що містить 
85% цирконію. 
 
     Исследованы механические свойства алюминиево-медного сплава АЛ7 
упрочненного цирконием, введенным с помощью Al-Zr лигатуры 
содержащей 85 % циркония. 
 
     Mechanical properties of aluminum-copper alloy AL7 work-hardened by the 
zirconium, entered by Al-Zr master alloy containing 85% zirconium 
investigated. 
 

Вступ 
 
Однією з основних груп алюмінієвих ливарних сплавів є алюмінієво-мідні 
ливарні сплави. Сплави АМ5, АМ4,5Кд, ВАЛ14, ВАЛ18 в основному 
використовують для виготовлення високонавантажених деталей, що 
працюють при кімнатній і підвищених температурах (250-300°С). Сплав 
АЛ33 призначений для роботи при підвищених температурах. Всі вище 
перераховані сплави є легованими або складно легованими вартісними 
сплавами, що мають у своєму складі Mn та Ti (AM5), Mn, Ti, Cd 
(AM4,5кд), Mn, Ti, Cd, Zr (ВАЛ14) (таблиця 1).  

Метою роботи є перевірка можливості використання алюмінієво-
мідного ливарного сплаву АЛ7 (таблиця 2) зміцненого цирконієм у якості 
заміни вище перерахованих сплавів при виготовленні відповідних міцних 
та жароміцних деталей. 
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Таблиця 1. Склад високоміцних та жаростійких ливарних сплавів на 
основі системи Al-Cu [1] 
 

Сплав 
Компоненти, % Домішки, %

Cu Mn Ti Zr Cd Інші Fe Si 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АМ5 
4,5-
5,3 

0,6-1,0 
0,15-
0,35 

- - - ≤0,2 ≤0,3 

АМ4,5Кд 
4,5-
5,1 

0,35-
0,8 

0,15-
0,35 

- 
0,07-
0,25 

- ≤0,15 ≤0,2 

ВАЛ14 
4,5-
5,0 

0,5-0,9 
0,15-
0,35 

0,05-
0,25 

0,04-
0,12 

- ≤0,15 ≤0,2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АЛ33 
5,5-
6,2 

0,6-1,0 - 
0,05-
0,25 

- 

(0,8-1,2) 
Ni 

(0,15-
0,3) Ce 

≤0,3 ≤0,3 

ВАЛ-18 
4,9-
5,5 

0,6-1,0 
0,15-
0,35 

0,05-
0,25 

- 
(0,6-1,0) 

Ni 
≤0,5 ≤0,3 

 
 

Таблиця 2 Хімічний склад алюмінієво-мідного ливарного сплаву АЛ-
7 [1] 

 

Сплав 
Компоненти, % Домішки, %

Cu Mn Ti Zr Cd Інші Fe Si 

АЛ7 
4,0-
5,0 

- - - - - ≤1,0 ≤1,2 

 
Методика проведення досліджень. 

 
Плавка  ливарного сплаву АЛ7 проводилась в лабораторній печі 

опору СШОЛ-4,6/12-М3. В розплавлений і доведений до 850°С рідкий 
алюміній марки А7 вводили пруток міді електролітичної чистоти і 
ретельно перемішували розплав, зливаючи його після обробки у 
виливницю пофарбовану фарбою на основі оксиду цинку та підігріту до 
200°С. Подрібнену до величини зерен порошку 0,05-0,2 мм 85 % 
алюмінієво-цирконієву лігатуру наносили на ретельно очищену поверхню 
алюмінієво-мідного розплаву доведеного до температури 750-900°С, що 
знаходився у керамічному тиглі печі опору СНОЛ-1,6.2,5.1/11-М2 після чого 
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розплав механічно перемішувався протягом 2 хвилин та вистоювався в 
печі при температурах вказаних вище протягом 10 хвилин. Після 
видалення незначної кількості шлаку сплав розливали в кокіль з метою 
отримання зразків для механічних досліджень. Термообробку проводили у 
печі СНОЛ-1,6.2,5.1/11-М2 за режимом Т5 (нагрів під гартування протягом 5 
годин до температури 525°С. Гартування у воду. Штучне старіння при 180°С 
протягом 5 годин). 
 

Результати досліджень 
 
Для аналізу результатів досліджень розроблено повний факторний 
експеримент виду 22 [2]. Прийнято позначення факторів: 

Кількість лігатури цирконію, що  
 вводимо у розплав      1=1….2 %; 
 Температура розплаву      2=750…900°С; 
 У якості відгуків прийняті наступні позначення: 
 Тимчасовий опір розриву     y1, МПа 
 Відносне подовження      y2, % 
План експерименту та отримані результати представлені у таблиці 3. 
 

Таблиця 3. План експерименту та отримані результати зміцнення 
алюмінієво-мідного сплаву АЛ7 цирконієм 

 

Фактори Відгуки 

х1 х2 
y1 

(литий) 
y1 

(Т5) 
y2 

(литий) 
y2 

(Т5) 

1 750 179,1 329,5 3,75 3,2 

2 750 211 364,9 7,1 5 

1 900 157 257,9 3,2 1,25 
2 900 203 359,6 3 3,25 

 
Отримані наступні рівняння регресії, що описують залежність 

границі міцності та відносного подовження зразків алюмінієво-мідного 
ливарного сплаву АЛ7 для литого та термообробленого за режимом Т5 
сплаву: 

 
y1=187,525+77,9*x1-30,1*x2+14,1*x1*x2 
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y1=327,975+137,1*x1-76,9*x2+66,3*x1*x2 (після обробки за режимом 
Т5) 

 
y2=4,263+3,15*x1-4,65*x2-3,55*x1*x2 

 
 y2=3,175+3,8*x1-3,7*x2+0,2*x1*x2 (після обробки за режимом Т5) 
 
 Аналіз рівняння регресії показує, що тимчасовий опір розриву 
збільшується із збільшенням кількості введеного цирконію або при 
одночасному збільшенні кількості цирконію у розплаві та підвищенні 
температури розплаву. Просте підвищення температури розплаву знижує 
міцність. Це характерно як для литого так і для термообробленого за 
режимом Т5 відливка.  Збільшенню відносного подовження також буде 
сприяти введення цирконію до розплаву. Зниженню відносного 
подовження сприяє просте підвищення температури розплаву. Проте 
збільшення кількості цирконію у розплаві з одночасним підвищення 
температури буде суттєво знижувати відносне подовження тільки литого 
металу практично не знижуючи цю величину для металу обробленого за 
режимом Т5. 
 Найбільш високі показники для однієї з відливок після термообробки 
за режимом Т5 (т=377,8 МПа, =5,5 %) отримані при наступних 
параметрах плавки - температура 900°С та кількість введеного зміцнювача 
2%.  
 Для порівняння наведемо у таблиці 4 механічні властивості сплавів 
АМ5, АМ4,5Кд, ВАЛ14, ВАЛ18 та АЛ33. 
 

Таблиця 4. Механічні властивості високоміцних та жароміцних 
сплавів системи Al-Cu [1] 
 

Сплав 
Механічні властивості відливків при литті в 

землю при 20°С1 
в, МПа , % 

АЛ7 240 4 
АМ5 350 6 

АМ4,5Кд 420 7 
ВАЛ14 460 10 
АЛ33 280 2 
ВАЛ18 300 2 

                                                            
1 Після гартування та штучного старіння 
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Висновки: 

 
1. Введення цирконію із лігатури в кількості до 1 % дозволяє збільшити 

міцність на розрив алюмінієво-мідного ливарного сплаву АЛ7 з 240 
МПа до 329,5 МПа. Величина відносного подовження при цьому 
складає 3,2 %. 

2. Введення цирконію із лігатури в кількості до 2 % дозволяє збільшити 
міцність на розрив алюмінієво-мідного ливарного сплаву АЛ7 з 240 
МПа до 365 МПа. Величина відносного подовження при цьому 
складає 5 %. 

3. Міцність алюмінієво-мідного ливарного сплаву АЛ7 зміцненого 
цирконієм перевищує міцність складнолегованих сплавів АМ5, АЛ33, 
ВАЛ18. Відносне подовження сплаву АЛ7 або перевищує відносне 
подовження вищевказаних сплавів або залишається на приблизно 
тому ж рівні. 
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УДК 669.788 
РОЗЧИННІСТЬ ВОДНЮ В ТВЕРДОМУ ТА РІДКОМУ АЛЮМІНІЇ 

ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ НАБЛИЖЕНИХ ДО ТЕМПЕРАТУРИ 
ПЛАВЛЕННЯ 

 
Д. В. Іванченко  

 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 
 

В статті розглянуто і перевірено розрахунком механізм зміни вмісту 
водню в алюмінії при зміні алюмінієм агрегатного стану з твердого на 
рідкий. 
 
В статье рассмотрен и проверен расчетом механизм изменения 
содержания водорода в алюминии при смене алюминием агрегатного 
состояния с твердого на жидкий. 
 
In the article reviewed and verified by a calculation mechanism of change of 
hydrogen content in an aluminium at changing by the aluminium of the 
aggregate state from solid to liquid.  
 

Вступ 
В наш час розвиток сучасних передових технологій є дуже 

важливим. В світі йде пошук нових та впровадження відомих 
перспективних матеріалів. Одним із таких матеріалів є алюміній, його 
сплави, а також композити на його основі. 

Алюміній характеризується схильністю до розчинення невеликої 
кількості водню, що все ж значно переважає величину рівноважної 
розчинності водню при існуючому тиску водню в газовій фазі і відповідній 
температурі. 

Відносно висока розчинність водню у рідкому алюмінії у порівнянні 
з розчинністю цього газу в твердому металі, сприяє тому, що водень не 
встигає залишити метал при його твердінні і залишається у ньому, що в 
свою чергу знижує технологічні, механічні, експлуатаційні властивості 
матеріалу. Знання законів поведінки водню в алюмінії та його сплавах 
дозволить уникнути негативного впливу концентрації водню на 
властивості сплаву, що досліджується. 

Це важливо з огляду на те, що сплави та композитні матеріали на 
основі алюмінію знаходять широке використання в автомобільній, 
авіаційній промисловості та в енергетиці, де сплави на основі заліза 
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поступово замінюються алюмінієвими сплавами та композитами на його 
основі. 
 
 Постановка задачі і методика дослідження 

Однією з багатьох задач, вирішення яких дозволить найбільш повно 
розкрити зміну розчинності водню в рідкому та твердому алюмінії при 
зміні ним агрегатного стану з твердого на рідкий та навпаки є 
встановлення механізму стрибкоподібного скачка зміни цієї розчинності. 

Спочатку необхідно зазначити, що розчинність водню в твердому 
алюмінії незначна і складає близько 0,036 см3/100 гр, а при плавленні різко 
збільшується та досягає 0,69 см3/100 гр. 

Існує механізм, який досить точно описує вищевказаний 
скачкоподібний ріст [1]. 

В точці плавлення  змінюється не тільки агрегатний стан металу, 
також змінюється його тепловміст, молярний об’єм, ентропія, 
електропровідність, термоЕРС, магнітна сприйнятливість і т. д. На відміну 
від вказаних величин енергія Гіббса металу, що нагрівається, у точці 
плавлення залишається незмінною. Дійсно так як ентропія плавлення рівна 
пл./пл., де пл. – прихована теплота плавлення, то 

0
.

.
...





пл

пл
плплпл T

H
THG  

 При температурі плавлення твердого тіла завжди можна виділити 
момент, коли одночасно існують дві фази однокомпонентної системи: 
тверде тіло і рідина. 
 Тоді можемо записати 
 

(г.)тв.= (г.)р. 

 
де (г.)тв.,(г.)р. – хімічні потенціали водню розчиненого в твердому та 
рідкому металі при Тпл.. 
 Згідно з теорією розбавлених розчинів: 
 

     тв.г.пл.тв.г.тв.г. SТН   

     р.г.пл.р.г.р.г. SТН   
 

де  тв.г.Н ,  р.г.Н  - парціальні ентальпії газу розчиненого в рідкому та 

твердому розчині відповідно;  тв.г.S ,  р.г.S  - парціальні ентропії газу, в 
рідкому та твердому розчині. 

 Враховуючи, що Me
r

ст.
г.г. ln KRSS  , отримаємо: 
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        тв.

ст.
г.р.

ст.
г.

пл.

тв..гр..г

тв.
Me

r

р.
Me

r

Т)(

)19,13lg(
SS

НН

K

K



    (1) 

 

де р.
Me

r )(K , тв.
Me

r )(K  - стандартна розчинність газу в твердому та рідкому 
стані відповідно. 
 При плавленні в металі відбувається ослаблення атомного зв’язку 
його кристалічної гратки, ослаблення сили міжатомної взаємодії в гратці, 
утворюються її позиційні дефекти, а газ залишається при цьому в одному і 
тому ж стані. Проте перехід металу розчинника з одного агрегатного стану 
в інший все ж впливає на термодинамічні властивості розчиненого газу. 
 В ендотермічних системах на розчинення 1 моля газу в металічному 
розплаві витрачається більше енергії ніж в твердому металі і навпаки в 
екзотермічному розчині тепловий ефект газу, що в ньому розчинений 
завжди менший ніж у твердому. 
 Відомо, що плавлення тіла зв’язане з підсиленням теплового 
коливального руху атомів (іонів) газу в гратці металу, які зв’язані з цією 
граткою певними силами зв’язку, що призводить до росту коливальної 
ентропії газу в розчині. 
 При переході металу з твердого в рідкий стан різко збільшується 
кількість місць можливого розміщення атомів газу в металічній гратці, що 
спричиняє скачкоподібну зміну концентраційної ентропії газу в металі. 
 Якщо згадати, що ентропія газу в розчині являє собою алгебраїчну 

суму коливальної і концентраційної ентропії ст.
г.S  та г.lnNR  відповідно, то 

можна легко зрозуміти, що ріст парціальної енергії газу в точці плавлення 
металу забезпечується головним чином за рахунок коливальної енергії. 
 В розбавлених розчинах атоми розчиненого газу зв’язані тільки з 
атомами розчинника, тому можна припустити, що в точці плавлення 
металу зміна ентропії газу не буде значно відрізнятися від зміни ентропії 
металу при переході від твердого до рідкого стану. Таким чином, в точці 
плавлення металу енергія Гіббса розчиненого в ньому газу на відміну від 
цього ж параметра металу змінюється скачкоподібно в наслідок такої ж по 
характеру зміни ентальпії і ентропії газу. 
 Повернемось до термодинамічної оцінки розчинів газу в твердому і 
рідкому металі в точці його плавлення. 
 З рівняння (1) видно, що ліва його частина являє собою відношення 
стандартних розчинностей газу в металі в його рідкому і твердому стані. 

Відношення 
Me

r р.

Me
r тв.

( )

( )

K

K  визначає величину скачка розчинності газу в точці 

плавлення металу. З рівняння випливає, що скачок розчинності газу в точці 
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плавлення є термодинамічною функцією й визначається конкретним 
значенням ентальпії і ентропії газу, розчиненого в твердому та рідкому 
металі. В результаті можна зробити висновок: 
 Стрибкоподібне збільшення розчинності газу в точці плавлення 
металу має місце тільки у тому випадку, коли абсолютне значення 
ентропійного члена більше абсолютного значення ентальпійного члена 
рівняння: 
 

       г. г. ст. ст.р. тв.
г. г.

р. тв.пл.Т

H H
S S


   

де    ст. ст.
г. г.

р. тв.
,S S - стандартна парціальна ентропія газу в твердому та 

рідкому стані. 
 
 Результати та їх обговорення 
 
 Візьмемо вищезазначені теоретичні викладки в основу розрахунку 
зміни розчинності водню при плавленні алюмінію. 
 Розрахуємо зміну розчинності водню в алюмінії. 
 Для цього користуючись відповідними константами водню для 
алюмінію знайдемо ентальпію та ентропію цього газу в алюмінії за 
допомогою емпіричних рівнянь: 

 тв.Al
г. 19,13( )Н А    

тв.

2

Al
Н 19,13( 3042) 58193,5Н      Дж/моль 

р.

2

Al

Н 19,13( 3086) 59035, 2Н      Дж/моль 

 
ст.

г. 19,13S В  
Al тв.

2

ст.
Н 19,13*1,961 37,51S    Дж/моль*К 

Al р.

2

ст.
Н 19,13*2,969 56,8S    Дж/моль*К 

де А та В емпіричні табличні коефіцієнти 
Після обчислення парціальних ентальпій водню в твердому та 

рідкому алюмінії та парціальних стандартних ентропій водню в твердому 
та рідкому алюмінії проводимо перевірку виконання умови: 
 

   
   

2 2
p. тв.

2 2
p. тв.

Н Н
ст. ст.

H H660

Al Al

Al Al

Н Н
S S
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59035,2 58193,5
56,8 37,5

660


   

 
 Користуючись формулою (1) розрахуємо зміну розчинності водню в 
алюмінії при його плавленні: 
 

       2 2

2 2

AL H H
ст. ст.H р. р. тв.

H HAl
р. тв.H тв.

19,13lg( )

( ) 660

Н НK
S S

K

      
 

 

 
AL

H р.

Al
H тв.

19,13lg( ) 59035, 2 58193,5
56,8 37,5

( ) 660

K

K


    

 
AL

H р.

Al
H тв.

19,13lg( )
20,57

( )

K

K
  

 
AL

H р.

Al
H тв.

( )
12,02

( )

K

K
  

 
Як бачимо з розрахунку зміна розчинності водню в алюмінії при 

зміні ним агрегатного стану з твердого на рідкий складає 12,02 при 
отриманій у результаті досліджень 19,16(6). 

 
Висновки 
Зміна розчинності водню в алюмінії при зміні ним агрегатного стану 

з твердого на рідкий при розрахунку моделі складає 12,02 при отриманій у 
результаті досліджень 19,16(6). Помилка складає 37% 
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УДК 621.743.06 

СУШКА ЛИВАРНИХ СТРИЖНІВ В ПОЛІ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 
ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ 

Є.О. Волченков, А.О. Кусінь, М.І. Прилуцький  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

У роботі розглянуто метод сушки ливарних стрижнів у полі електрич-
ного струму високої частоти. Проведено аналіз процесу сушки в полі СВЧ. 
Розглянуто процес тепло- і масопереносу при сушці ливарних стрижнів в по-
лі СВЧ. 

В работе рассмотрен метод сушки литейных стержней в поле элек-
трического тока высокой частоты. Проведён анализ процесса сушки в поле 
ТВЧ. Рассмотрен процесс тепло- и массопереноса при сушке литейных 
стержней вп поле ТВЧ.  

Considered a method of drying cores in the field of electric current of high 
frequency. The analysis of the drying proces. The process of heat- and masstransfer 
in drying cores n the field of electric current of high frequency. 

Метод сушки (під сушкою розуміється не тільки процес видалення во-
логи, але й процес твердіння зв’язуючого) ливарних стрижневих сумішей в 
електричному полі струму високої частоти заснований на явищі нагріву діе-
лектриків і напівпровідників в електричному полі СВЧ; при цьому внутрішні 
більш вологі шари матеріалу нагріваються швидше за зовнішні. Нагрів мате-
ріалу здійснюється за рахунок явища дипольної поляризації, протікання 
струмів провідності та різниці значень тангенса кута діелектричних втрат tgδ 
речовин, які піддають сушці в полі струму ВЧ. Основні переваги методу: ви-
сокі інтенсивність і швидкість процесу; висока якість готового продукту; ви-
соке значення ККД сушарок (до 62% замість 20-25% при конвективній суш-
ці); можливість регулювання температури внутрішнього об’єму матеріалу не-
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залежно від температури поверхні; можливість використовувати сушарки в 
автоматизованих поточних лініях; екологічність сушки. До головних недолі-
ків методу відносяться: необхідність використовувати коштовну оснастку 
(сушильні плити – «драйєри», які виготовляються з пластмас або зі спеціаль-
но підготовленої деревини – висока вартість і недоступність цих драйєрів є 
головною причиною, що стримує розвиток сушки в полі струму ВЧ) для суш-
ки; складне обладнання для сушки та його обслуговування; необхідність ви-
конання персоналом більш суворих правил охорони праці у зв’язку з роботою 
установки під струмом високої частоти. 

При сушці ливарних форм і готових стрижнів використовують високо-
частотні установки потужністю 5…250 кВт і продуктивністю 20 кг зневоло-
женого матеріалу за годину на 1 кВт встановленої потужності. Питома поту-
жність при високочастотній сушці знаходиться за формулою:  

2 12 30,55 10 , /p tg f E Вт смотн                                                        

(1) 

Зв’язок питомої потужності, що підводиться до матеріалу, із швидкістю 
сушки: 

4,18 3, /
t M

p c r Вт см
T


  

              
,              

(2) 

де γ – густина матеріалу, г/см3;  
 с – питома теплоємність матеріалу, Дж/(г*град);  
 ∆t/∆τ – швидкість нагріву матеріалу, град/с;  
 ∆t – приріст температури в град за ∆t с;  
 r – прихована теплота випаровування в Дж/г;  
 ∆M/∆τ – швидкість сушки, г/(см3*с);  
 ηT – термічний ККД процесу сушки.  
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В якості джерела струму використовують лампові генератори, які здатні 
генерувати електричний струм із частотою 1…50 МГц. На основі експериме-
нтальних даних встановлено, що стрижневі суміші краще за все сушити в по-
лі СВЧ із частотою 27 МГц. Витрати електроенергії на сушку 1 кг стрижнів із 
початковою вологістю 2-4% складають 0,29-0,36 МДж (0,08-0,1 кВт*ч). 

Усі зв’язуючі матеріали для виготовлення стрижнів можна розділити на 
4 групи [1]: А (фуранові і січовиноформальдегідні смоли), В (резол, водний 
розчин фенольноволачної смоли та рідке скло), С (фенольноволачна і фено-
льнорезолова смоли) і D (рослинно-мастильні та сахаридні зв’язуючі). При 
сушці в полу струму ВЧ використовують фенольні, січовиноформальдегідні 
та карбамідні смоли, а також кріпителі ГТФ, сульфітно-спиртова барда, дек-
стрин, рідке скло, КБР та інше. Аналіз рівняння (2) та експериментальні дос-
лідження показали, що для зменшення витрат теплоти необхідно застосовува-
ти зв’язуючі, що твердіють за низьких температур – краще за все цьому від-
повідають зв’язуючі груп А, В і С, тоді як використання групи D недоцільне 
з-за малих значень тангенса кута діелектричних втрат. 

 

Рисунок 1. Принципова схема стрічкової сушарки для сушки струмом ВЧ по-
рошкоподібних матеріалів 

Сушка в полі струму ВЧ, як і при інших методах сушки, проходить у 
три стадії. 
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Рисунок 2. Кінетика твердіння стрижневої суміші: 

1- анодний струм, А; 2 – видалення вологи, %; 3 – надлишковий тиск у центрі 
зразка, мм вод. ст.; 4 – температура, 0С; 5 – сітковий струм, А; 6 – швидкість 

твердіння, %/с. 

У роботі [2] було досліджено процес твердіння в полі струму ВЧ стри-
жневої суміші зі сульфідно-дріжджевою бражкою (СДБ). Встановлено, що у 
перший період сушки (нагрів центру матеріалу до температури випаровуван-
ня вологи) внаслідок стрімкого зростання температури стрижня відбувається 
видалення вільної вологи і зростання швидкості гелеутворення, що обумов-
лює зростання міцності суміші; максимальна міцність досліджуваної суміші 
відповідає 35-45 с нагріву. Протягом другого періоду подальший нагрів мате-
ріалу призводить до видалення вологи з гелю (при цьому тангенс кута діелек-
тричних втрат tgδ, який до того зростав з-за утворення водяної пари, тепер 
внаслідок стрімкого випаровування вологи майже миттєво зменшується), що 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.2011 
 

104 
 

призводить до різкого зниження міцності і може викликати окрихчування су-
міші. Для уникнення цього в суміш вводили глину. Якщо кріпителі не всти-
гають затвердіти, використовую спеціальні добавки (до 5% від ваги суміші) 
для зниження температури та збільшення швидкості твердіння. Волога в су-
міші є регулятором процесу сушки: по мірі видалення вільної вологи анодний 
струм зменшується, а сітковий збільшується. Третя стадія (подальший нагрів 
матеріалу)  при сушці в полі струму ВЧ майже відсутня внаслідок малого 
значення tgδ у сухого піску – температура майже не підвищується, завдяки 
чому стає неможливим перепал стрижня. Експериментальним шляхом було 
встановлено, що максимальні значення міцності і газопроникності стрижневої 
суміші досягаються при 90-100 с нагріву. 

Стрижнева суміш являє собою капілярно-пористе тіло, капіляри якого 
заповнені рідиною (водою) і газом (атмосферне повітря). Так як звичайно ви-
користовують суміші з вологістю до 5%, то вода в порах знаходиться у ви-
гляді окремих крапель, які можуть переміщуватись в об’ємі стрижня тільки у 
вигляді пари. Водяна пара і повітря утворюють термофільтраційну пару, в 
якій різниці температури і тиску викликають кругову циркуляцію. В гарячій 
зоні (осьовий шар) піску тиск насиченої пари значно вищій, ніж у холодній 
(пристінний шар), тому при круговій циркуляції осьовий шар безперервно 
виносить із гарячої зони в холодну газ із підвищеним вмістом вологи, а прис-
тінний за рахунок градієнта тиску подає з холодної зони в гарячу газ пониже-
ним вмістом вологи. В результаті цього волога інтенсивно переміщується до 
поверхні. Таким чином, во внутрішніх шарах суміші, де тиск водяної пари 
значно менше насиченого, волога інтенсивно випаровується, а в зовнішніх 
шарах, де тиск більше насиченого, волога конденсується, що може призвести 
до нерівномірного кінцевого розподілу вологи в об’ємі зразка. Щоб уникнути 
цього, необхідна безперервна циркуляція в робочому просторі сушарки попе-
редньо висушеного агента сушки. Застосування спеціальних драйєрів також 
сприяє постійному рівномірному видаленню вологи з поверхні матеріалу. 
Швидкість перенесення пари з гарячої зони в холодну збільшується завдяки 
накладенню на процес фільтрації процесу дифузії пари під дією градієнтів ти-
ску. При досягненні відповідних значень градієнтів тиску і температури (для 
кожної суміші вони свої) у виробі можуть виникнути тріщини. Щоб цього 
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уникнути, необхідно контролювати величину надлишкового тиску пари і 
швидкість видалення вологи при сушці. Для цього використовують спеціаль-
ні установки, описані в роботах [3] і [4] відповідно: 

 

Рисунок 3. Принципова схема установки для виміру та запису надлишкового 
тиску пари:  

1 – зразок; 2 - медична гла; 3 – з’єднальні  шланги; 4 – трьохходовий шланг; 5 
– тензометричний датчик; 6 – тензостанція; 7 - потенціометр; 8 – сільфон; 9 – 
шток; 10 – з’єднальні гумові шланги; 11 – V-подібний манометр; 12 – пласти-

ни робочого конденсатора. 

 

Рисунок 4. Принципова схема установки для виміру видалення вологи:  

1 – коромисло; 2 – пластини конденсатора; 3 – підвіска; 4 – зразки; 5 – мон-
тажна плита;  6 – пружна пластина; 7 – тяга; 8 – противовіс; 9 – ходовий 

гвинт; 10 – рукоятка. 
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Розглянуто технологію виготовлення лігатури AlTi3NC нетрадиційним 
способом. Досліджено її структуру, фазовий та хімічний склад. 
Показано перспективність використання лігатури для легування 
алюмінію та алюмінієвих сплавів. 
 
Рассмотрена технология изготовления лигатуры AlTi3NC 
нетрадиционным способом. Исследовано ее структуру, фазовый и 
химический состав. Показана перспективность использования лигатуры 
для легирования алюминия и алюминиевых сплавов 
 
The technology of making ligature AlTi3NC are considered an untraditional 
method. Investigate its structure, phase and chemical composition. Perspective 
of the use of ligature for alloying of aluminium and aluminium alloys is 
shown. 
 

Вступ 
При виробництві деталей з алюмінію та алюмінієвих сплавів на 

промислових підприємствах доволі часто використовують оброблення 
розплавів спеціальними лігатурами, які подрібнюють зерно і дозволяють 
підвищити фізико-механічні характеристики кінцевих сплавів. 

Як відомо, лігатури забезпечують ефективне подрібнення зерна 
алюмінію та алюмінієвих сплавів за рахунок введення в розплав 
дрібнодисперсних фаз, які служать додатковими центрами кристалізації. 
Введення лігатур призводить до покращення механічних властивостей 
кінцевих сплавів. В промисловості широко використовуються такі 
лігатури, як AlTi, AlTiB, AlTiC, AlTiN, AlSr різних складів [1, 2, 3, 4]. 

Для подрібнення первинної кристалічної структури алюмінію давно 
використовуються лігатури, що містять титан. Невирішеною проблемою є 
отримання із них дрібнозернистих включень інтерметалідів та однорідного 
розподілу цих включень. Зазвичай, мікроструктура таких лігатур 
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складається із різноманітних по формі і розмірам часток інтерметаліду 
Al3Ti. Наявність крупних (більше 1 мм) голчастих включень Al3Ti знижує 
ефективність модифікування [5]. 

Найбільш універсальною лігатурою вважається лігатура AlTiB, яка 
забезпечує ефективне подрібнення зерна алюмінієвих сплавів за рахунок 
введення в розплав дрібнодисперсних кристалів двобориду титану, які 
служать центрами кристалізації [6].  

Але в деяких випадках, використання лігатури AlTiB не дає бажаного 
ефекту. Це відбувається, наприклад, в алюмінієвих розплавах вторинного 
переплаву, які мають підвищений вміст цирконію або хрому (ефект 
отруєння часток двобориду титану цирконієм) [7]. Також дану лігатуру не 
можна використовувати у випадках, коли необхідно повністю виключити 
тверді інтерметалідні частки в сплаві, наприклад в пластинах для 
літографії, виробництві фольги і т.д. В даних випадках використовують 
лігатури AlTi, AlTiC, AlTiN [8].  

В лігатурі AlTi титан утворює інтерметаліди AlTi3, які мають вигляд 
блочних включень або голок, що рівномірно розподілені по усій 
алюмінієвій матриці [9].  

Лігатура AlTiC дозволяє значно збільшити ефект модифікування 
алюмінієвих сплавів у порівнянні з лігатурою AlTi [10], але цей ефект 
спостерігається при легуванні алюмінієвих сплавів з вмістом титану до 
0,05 %. Це зумовлено тим, що до вказаної концентрації титану алюмінід 
титану не утворюється і карбід титану являється єдиним ефективним 
зародком. При концентраціях титану більше 0,05 % роль карбіду титану як 
зародка незначна у зв’язку з появою в розплаві великої кількості алюмініду 
титану, який в більшому ступені задовольняє принципам структурної і 
розмірної відповідності у порівнянні з карбідом титану [11]. 

Результати проведених досліджень підтверджують висновки, зроблені 
в роботі [12], згідно з яких, при введені в алюмінієвий розплав дисперсних 
часток TiN і TiCN, відбувається їх розчинення в алюмінії, причому азот 
переходить в розчин -Al. Але при цьому дані частки утворюють 
конгломерати, із декількох кристалів, схожих за своєю морфологією з 
Al3Ti.  

Функцію зародка кристалізації алюмінію, який містить дисперсні 
частки TiN, виконує складна фаза, в центрі якої розташовано конгломерат 
із нітридних часток, розташованих в середині оболонки із алюмінатів 
титану [13, 14]. 

Отримання лігатур з частками TiN і TiCN є технологічно складним і 
відносно дорогим процесом. Тому в даній роботі показана можливість 
утворення часток інтерметалідів титану в розплавленому алюмінії 
нетрадиційним способом. 
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ППооссттааннооввккаа  ззааддааччіі  ддоосслліідджжеенннняя  
Як відомо [15], при обробленні карбамідом розплавленого алюмінію, в 

якому знаходиться деяка кількість розчиненого титану (біля 0,05 %), 
відбуваються процеси переходу розчиненого в алюмінії титану в 
дрібнодисперсні фази інтерметалідів титану.  Ймовірно, що дані процеси 
відбуваються внаслідок взаємодії титану з продуктами розпаду карбаміду – 
азотом і вуглецем.  До кінця дані процеси ще не вивчені, але даний ефект 
можливо використати з метою отримання лігатури з великою кількістю 
дрібнодисперсних фаз.  

Тому задача даної роботи полягає в отриманні лігатури з великою 
кількістю часток інтерметалідів титану нетрадиційним способом, а також в 
дослідженні її структури, фазового і хімічного складу.  

 
ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенннняя  ееккссппееррииммееннттіівв  
Лігатуру готували за наступною схемою: В індукційній печі ВЧГ4-

10/0,44 розмістили 1 кг алюмінію А0. Після розплавлення алюмінію при 
температурі 900 0С у розплав додали 0,03 кг стружки титану. Після 
повного розплавлення стружки залили контрольну пробу лігатури AlTi3, а 
потім додали в піч 0,06 кг карбаміду. Після цього розплав розлили по 
виливницям та отримали прутки лігатури AlTi3NC діаметром 12 мм. 

З отриманих прутків були виготовлені зразки для дослідження 
лігатури на мікроструктуру, фазовий та хімічний склад.  

Мікроструктуру лігатури AlTi3NC та її фазовий склад досліджували 
на растровому електронному мікроскопі Selmi РЭМ-106И з системою 
локального мікрорентгеноспектрального аналізу (ЛРСА). Дослідження 
фазового складу лігатури проводили за допомогою рентгенівських 
дифрактометрів ДРОН-4 та ДРОН-УМ1. 

Хімічний склад отриманої лігатури досліджували методом емісійного 
спектрального аналізу за допомогою фотоелектричної системи МФС-8, 
методами хвильової дисперсії та енергодисперсійного аналізу за 
допомогою растрового електронного мікроскопу РЕММА-101А з 
мікроаналізатором.  

 
РРееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенньь  
Хімічний склад лігатури AlTi3NC у перерахунку на масові відсотки 

представлений в табл. 1. 
 
Таблиця 1. Хімічний склад лігатури AlTi3NC  

Масовий вміст елементів, % 
Al Mg Si Mn Cu Ti Fe Zn Ni N C 

основа - 0,33 0,02 0,02 2,70 0,46 0,06 0,01 0,61 0,13 
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Спектри лігатури AlTi3NC представлені на рис. 1, 2. Структури - на 
рис. 3, 4. 

 

 
Рис.1 Енергодисперсійний спектр лігатури AlTi3NC 

 

 
Рис.2 Хвильовий дисперсійний спектр лігатури AlTi3NC 

 

 
Рис.3 Мікроструктура лігатури AlTi3NC: 1 – х100, 2 – х600 
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Рис.4 Мікроструктура лігатури AlTi3NC (х1200): 1 – -Al твердий 
розчин;   2 – пластини Al 3Ti;   3 – голки AlTi; 4 – евтектика (Al)+(Al3Fe); 
5 – пора 

 
Локальним мікрорентгеноспектральним аналізом встановлено 

хімічний склад кожної із фаз. Так, -твердий розчин алюмінію складається 
з 98,23 % Al, 0,95 % Ti, 0,44 % Si, 0,35 % Mg, 0,03 % Cu, пластини 
алюмінату титану Al3Ti - з  71,99 % Al, 26,47 % Ti, 0,95 % Si, 0,27 % Cu, 
0,22 % Mg, 0,10 % Fe, голки алюмінату   титану   AlTi  –  з  49,85 % Al,  
49,29 % Ti,  0,48 % Si,  0,28 % Fe, 0,11 % Mg),  евтектика (Al)+(Al3Fe)  –  з 
84,36 % Al,   14,31 % Fe,   0,72 % Si, 0,43 % Mg, 0,18 % Ti. 

На рис. 5.5 представлена дифрактограма лігатури AlTi3NC, знята за 
допомогою дифрактометра ДРОН-4.  

 

 
Рис.5 Дифрактограма лігатури AlTi3NC (20/хв., CuK) 
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Як видно із наведеної дифрактограми, окрім фази чистого алюмінію, 

чітко видна фаза Al3Ti.  
У результаті досліджень зразка лігатури на дифрактометрі ДРОН-

УМ1 додатково були виявлені сліди оксидів титану TiO2 та TiO. Інших 
можливих фаз нітридів і карбідів не виявлено, можливо через недостатню 
чутливість приладів. Параметр решітки лігатури дорівнює 4,051 å. 

 
ВВииссннооввккии  
Проведені дослідження свідчать про те, що отримана за допомогою 

карбаміду лігатура AlTi3NC має у своїй структурі велику кількість 
дрібнодисперсних фаз інтерметалідів титану „правильної”, з точки зору 
формоутворення, форми. Дані інтерметаліди, при додаванні в алюмінієвий 
розплав лігатури AlTi3NC, повинні виконувати функцію додаткових 
центрів кристалізації, подрібнювати зерно і підвищувати механічні 
властивості сплавів.  

Наступні дослідження по даній темі необхідно провести в напрямку 
дослідження впливу отриманої лігатури на структуру і властивості 
алюмінію. 
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УДК 669.1 

ССУУЧЧААССННИИЙЙ  ССТТААНН  ММЕЕТТААЛЛУУРРГГІІЇЇ ВВ ППІІВВДДЕЕННННІІЙЙ  ККООРРЕЕЇЇ  
 

О. В. Шнипко, В. М. Рибак 

 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут»
 
Розглянуто сучасний стан металургії в Південній Кореї. Встановлено, 
що основними способами отримання сталі в країні є конверторний та 
електрометалургійний. При цьому доля сталі, що отримується 
способами електрометалургії постійно зростає 
 
Рассмотрено современное состояние металлургии в Южной Корее. 
Установлено, что основными способами получения стали в стране 
являются конверторный и электрометаллургийный. При этом доля 
стали, получаемая способами электрометаллургии постоянно 
увеличивается  
 
The modern state of metallurgy is considered in South Korea. It is set, that a 
converter and electrometallurgy is the basic methods of receipt of steel in a 
country. Thus fate of steel, that turns out the methods of electrometallurgy 
grows constantly 
 

 
Вступ 
Металургія азіатських країн тримається на трьох китах індустрії: 

Китаю, Японії та Кореї. 
На даний момент Південна Корея є шостою по величині 

металургійною країною у світі. Обсяг виробництва сталі в країні досяг 
рекордного за останній час рівня – 48,7 млн. т необробленої сталі.  

Сталь в країні виплавляється в електросталеплавильних і в 
конверторних печах.  Як видно з рис. 1, останні роки в країні популярні 
обидва способи виплавки сталі. Знаючи схильність Південної Кореї до 
створення великих промислово-фінансових груп, не дивно, що 64% з усієї 
виробленої в країні сталі припадає на частку найбільшого металургійного 
комбінату - Posco.  Все інше виробництво сталі розподіляється наступним 
чином: 17,6% - Hyundai INI Steel Co., 5,7% - Dongkuk Steel Mill Co., 2,2% - 
Korea Iron and Steel Co. і 10,7% припадає на невеликі сталеві компанії. 
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Рис.1 Об’єми виробництва сталі в Південній Кореї 

 
Основний виробник металу – корпорація Posco – очолює список 

найбільших металургійних компаній світу. Останні роки в Південній Кореї 
набирає обертів електродугова металургія, а на металургійному комбінаті 
Posco електродугова металургія стоїть навіть вище конверторного способу 
виробництва сталі. 

 
ППііддййоомм  ммееттааллууррггііїї  
Процес відновлення економіки Південної Кореї після війни був 

поступовим і багатоетапним.  
Перший етап розвитку прийшовся на 1948 – 1961 роки, і мав аграрно-

сировинний напрямок. Усі сили країни направлялися на виробництво 
власних продуктових ресурсів і створення мануфактурних виробництв.  

Другий етап розвитку (1961 – 1970 роки) супроводжувався переходом до 
експортної моделі розвитку. Першими галузями, які „прорубали вікно” в 
зовнішній світ, стали текстильна і взуттєва промисловості. 

На третьому етапі індустріального розвитку країна отримала підтримку з 
боку США і Японії. Невичерпний інвестиційних потік допоміг створити 
потужну індустрію. Початковий розвиток індустрії також пов’язаний з 
іноземними запозиченнями: закупівлею ліцензій та устаткування, 
запозичення досвіду. Трохи пізніше почався активний розвиток власних 
науково-дослідних проектів. 

Багато в чому успішний розвиток Південної Кореї як індустріальної 
держави відбувся завдяки підтримки держави. Держава забезпечувала 
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централізований вплив на сферу соціально-економічних відносин. Вона 
стимулювала розвиток крупних об’єднань, злиття банківського і 
промислового капіталів, створення державного комерційного сектору. Це і 
прямі інвестиції в промисловість, і штучне обмеження імпорту – компанії, що 
займалися експортом продукції, по закону мали можливість ввозити все 
необхідне для виробництва в грошовому еквіваленті, що не перебільшує 
об’єм експорту, і навіть здійснювали пошук замовників на державному рівні.  

Процеси консолідації і централізації при значній підтримці держави 
призвели до створення потужних фінансово-промислових структур. 
Немаловажну роль в розвитку країни зіграв феномен працездатності 
корейського робітника, звичайний робочий день якого в середньому складав 
12 годин при шестиденному робочому тижні. 

У підсумку була створена потужна індустріально-економічна система, 
яка з успіхом функціонує і зараз.  

  
Споживачі металу 
Найбільшими споживачами металу в Південній Кореї в наш час є галузі 

суднобудування і автомобілебудування. 
Суднобудівна галузь утворилась на початку 1970-х років, коли судно- 

будівництво було включено в список розвитку пріоритетних експортних 
індустріальних галузей. Держава здійснювала підтримку усім великим 
промисловим організаціям, що розвивали цей напрямок. 

Підтримка полягала у пільговому фінансуванні нового напрямку і в 
пошуці замовників, тому що замовляти великі судна мали можливість тільки 
великі комерційні або державні організації. В 1970 році було зроблено перше 
замовлення компанії Хенде, ще до того, як нею були побудовані суднобудівні 
верфі. В 1973 році два перших супертанкера зійшли з верфі цієї компанії.  

Через декілька років Південна Корея займала значиме місце на 
світовому ринку по виробництву суден великої ємності: сухогрузів, танкерів 
(до 300 тис.т) і контейнеровозів. Напрямок військових суден в країні 
розвивається тільки для внутрішніх потреб, а пасажирські судна не 
будуються зовсім. 

Потенційну загрозу для суднобудівної галузі Кореї представляє Китай. 
На сьогодні, біля 10% усього світового ринку приходиться на його долю. 

Для того щоб утриматися на плаву, Кореї доводиться спеціалізуватися 
на більш складних у конструкційному і технологічному планах суднах. Так, в 
найбільшій суднобудівній компанії Хенде із 10 тисяч співробітників 1,6 
тисячі працюють в конструкторському бюро. В 2005 році доля Кореї в 
виробництві вартісних суден складала 59,3% (для порівняння – доля Японії – 
25,3%). В 2005 році в Кореї об’єм нових контрактів на будівництво суден 
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склав 13820 тис.т водотоннажності, що складає біля 35% світового ринку. В 
середньому, на будівництво 1 судна витрачається 1,7 доби. 

Суднобудівна галузь Південної Кореї повністю експортноорієнтовна. На 
долю власного споживання припадає не більше 5% усіх суден, що 
виготовляються. 

Основними конкурентами Кореї в суднобудівництві являються 
суднобудівні компанії Європи. Але європейським організаціям складно 
тягатися з корейськими суднобудівниками, тому що ті і зараз отримують 
потужну підтримку від своєї держави у вигляді реструктуризації боргів і 
додаткових інвестицій. 

Розвиток автомобілебудівної галузі, як і суднобудівної, почався в 
Південній Кореї в 1970 році. До цього часу галузь існувала у вигляді 
збиральних цехів американських, німецьких та французьких автомобілів. 

Зараз автомобілебудівна галузь Південної Кореї експортноорієнтована. 
Більше половини з усіх виготовлених автомобілів експортуються в усі країни 
світу. 

Найбільший струс автомобільна галузь Південної Кореї отримала в 1997 
році – під час азіатської кризи. З іншого боку, за рахунок зниження курсу 
корейської вони по відношенню до американського долара національні 
автомобілі сталі дешевшими, що позитивно вплинуло на об’єми продажу 
машин.  

Зараз в Південній Кореї йде тенденція до збільшення об’ємів 
виробництва машин і об’ємів експорту. В той же час, багато світових 
виробників зазнають серйозних труднощів в автомобільній галузі, наприклад, 
американські. 

Таким чином, корейські автомобілі отримують серйозну конкурентну 
перевагу серед багатьох іноземних марок машин, а порівняно невелика ціна 
ще більше посилює конкурентну перевагу вітчизняних автомобільних 
компаній. 

 
ССииррооввииннаа  
Запаси корисних копалин – залізної руди, вугілля, природного газу в 

Південній Кореї незначні. Поклад кольорових металів представляє собою 
таку ж саму скудну картину. І не дивлячись на це, країна займає шосте 
місце у світі по об’ємам виробництва необробленої сталі. 

Для цього їй приходиться повністю експортувати залізну руду з 
Австралії, Бразилії, Чилі, Індії та Південної Африки. Також слід додати, 
що Південна Корея, немаючі власних запасів цинкової руди і кадмію, 
являється найбільшим їх виробником. Також Південна Корея є 
найбільшим виробником цементу. 
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ННааууккооввоо--ддооссллііддннаа  ррооббооттаа  
Таке високе місце Південної Кореї в галузі виробництва металів та 

іншої продукції пов’язано також з тим, що в країні вкладається чимало 
коштів на розвиток науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
розробок (НДДКР). В 2008 році сума всіх витрат на НДДКР склала 2185,5 
млрд. вон, що становить близько 3% ВВП. За цим показником Південна 
Корея обганяє такі країни, як США, Німеччину, Великобританію і Китай. 

 
ВВииссннооввккии  
1) Стрімкий стрибок Південної Кореї в першу чергу пов’язаний з 

розвитком „тяжких” галузей народного господарства – металургією, 
суднобудуванням та автомобілебудуванням, на які держава в свій час 
зробила ставку і на протязі усього періоду розвитку допомагала усіма 
можливими способами. Даний підхід виправдався, і зараз „тяжкі” галузі 
народного господарства Кореї „витягають” усю державу. 

2) На металургійних підприємствах Південної Кореї в основному 
використовуються 2 способи виробництва сталі – в конверторах і в 
електродугових печах. При цьому доля сталі, отриманої в електродугових 
печах наближається до долі сталі, отриманої в конвертерах. Це ще раз 
підтверджує теорію, що майбутнє металургії – за електрометалургією. 

3) Відсутність власної сировини в державі не є перепоною для 
організації виробництва і експорту в інші держави якісної продукції. 

4) Успіх Південної Кореї також пов’язаний зі значними вкладаннями 
державних коштів в розвиток науково-дослідних та дослідно-
конструкторських розробок. 

Враховуючи досвід Південної Кореї так і хочеться поставити комусь 
питання, а чому Україна, з її величезним потенціалом і досвідом в галузі 
металургії, виробництві машин і механізмів (згадайте хоча б зроблені ще 
при СРСР найбільші і найпотужніші криголами „Арктика”, найбільші 
літаки „Руслан” і „Мрія”, перший безпілотний космічний корабель 
багаторазового використання „Буран”, найбільші атомні підводні човни 
„Акула”, ракетну, військову та іншу техніку), стала в кращому випадку 
сировинним придатком Європи, який не в змозі організувати випуск 
найпростішої продукції. Невже наші інженери, які запустили людину в 
космос не в змозі зробити простенький водопровідний кран щоб не 
купувати його у італійців або китайців? 

Литература 
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Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.2011 
 

119 
 

УДК 669.18 (075.8) 

СПОЖИВЧІ  ВЛАСТИВОСТІ  ЧАВУНІВ  РІЗНОГО СТУПЕНЯ 
ГРАФІТИЗАЦІЇ 

 
В.С.Богушевський, О.С. Абрамова, М.В.Горбачова, Х.І.Зайцева  

 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 
 

Розглянуті споживчі властивості чавунів різного ступеня 
графітизації – сірого, ковкого, високоміцного та чавуна з особливими 
властивостями. Наведені механічні характеристики й області 
застосування чавунів з різним ступенем графітизації. 

 
Рассмотрены потребительские свойства чугунов разной степени 

графитизации – серого, ковкого, высокопрочного и чугуна с особыми 
свойствами. Приведены механические характеристики и области 
применения чугунов с разной степенью графитизации. 

 
Considered consumer properties of cast-irons of different degree of 

graphitization - grey, malleable, high-strenght and cast-iron  with the special 
properties. The brought mechanical descriptions over and application of cast-
irons domains with the different degree of graphitization. 
 
   Вступ 

Наявність графітових включень забезпечує чавуну в порівнянні зі 
сталлю цілий ряд істотних переваг. Чавун нечутливий до концентрації 
напружень, завдяки чому отвори, кути, переходи, а також можливі у 
виливках раковини, пори та неметалеві включення порівняно мало 
впливають на реальну конструкційну міцність, у той час як у сталевих 
виливках такі надрізи значно погіршують механічні властивості.  
 Сучасне машинобудування вимагає використання матеріалів, що 
мають не тільки підвищену міцність, але й ряд спеціальних властивостей, 
які забезпечують довготривалу надійну роботу відливок в різних умовах 
експлуатації. Залежно від структури металевої матриці чавун має різні 
властивості. Так, наприклад, перлітна структура характеризується 
високими показниками межі міцності при розтяганні й порівняно низькими 
показниками за подовженням, чавун з перлітною структурою має високу 
зносостійкість. Феритна структура характеризується високими 
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показниками відносного подовження (δ) й трохи зниженими показниками 
межі міцності при розтяганні. 

Куляста форма включень графіту і можливість варіювати структуру 
металевої основи в широких межах дозволили надати чавуну досить гарні 
механічні та експлуатаційні властивості, недосяжні раніше в литому стані 
в жодному з існуючих видів чавуну. Розглянемо різні структури металевої 
матриці та залежність властивостей чавуну від вмісту та форми  графіту. 

 
Cірий чавун 
Основними характеристиками механічних властивостей сірого чавуну 

(СЧ) є межа міцності при розтягуванні (σВ) й при згинанні (σВи) (табл. 1). 
Модуль пружності СЧ залежить від хімічного складу, форми й кількості 
графітових включень, його значення становить 6 – 160 ГПа й знижується 
при підвищенні температури, але воно менше, ніж у високоміцного чавуну 
та сталі. Міцність СЧ із підвищенням температури до 570 – 670 К 
змінюється незначно. Межа міцності СЧ при стисканні приблизно в 2 – 4 
рази вище, ніж при розтягненні, що є однією з особливостей СЧ як 
машинобудівного матеріалу – деталі машин із СЧ найбільш доцільні в 
умовах переважно стискаючих навантажень. 

 
Таблиця 1. Механічні властивості сірого чавуну після термічної обробки 

Термічна обробка σВ, МПа НВ, МПа 
Литий стан 259-280 ... 
Н 269-301 2170-2480 
З 196-252 5700-6500 
З + О, 420, 2 год. 231-273 5300-6100 
З + О, 450, 2 год. 252-280 5000-5700 
З + О, 500, 1 год. 273-301 4700-5300 
З + О, 590, 1 год. 315-392 4500-5000 

 
Ударна в’язкість СЧ залежить від в’язкості металевої основи, кількості 

та форми графітових включень і багатьох інших факторів, тому для СЧ ця 
характеристика є у деякій мірі наближена. Через наявність у СЧ великої 
кількості концентраторів напружень у вигляді графітових пластинок 
чутливість СЧ до надрізу при визначенні ударної в’язкості мінімальна й 
помітно підвищується лише при значному зниженні вмісту графіту, тобто з 
поліпшенням міцнісних властивостей чавуну. 

Сірий чавун широко застосовується у верстатобудуванні, в авто- 
тракторобудуванні,  у  хімічному   машинобудуванні,   електромашинобуду- 
ванні. Хімічний склад СЧ визначається ГОСТ 1412-85. 
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Ковкий чавун 
За ливарними й механічними властивостями ковкий чавун (КЧ) займає 

проміжне положення між СЧ і сталлю, за різноманітністю властивостей 
(табл. 2) залежно від структури КЧ близький до сталі й у ряді випадків є 
повноцінним її замінником. Виливки з товщиною стінки 7 – 8 мм 
витримують гідростатичний тиск до 400 МПа, що дозволяє використати 
КЧ для виготовлення деталей водо-, газо- і паропровідних установок. 

Значення σВ і δ для КЧ залежать від товщини стінки виливка. Більш 
грубіша структура  при  кристалізації, у зв’язку зі зменшенням швидкості 
охолодження, викликає зменшення міцності й пластичності чавуну. При 
випробуваннях на втому КЧ має значно меншу чутливість до надрізів, ніж 
сталь, у результаті чого поверхневі дефекти практично не знижують 
конструкційну міцність виливків. 

 
Таблиця 2. Механічні властивості ковкого чавуну з феритного і 
перлітного класів (ГОСТ 1215-79) 

Марка σВ, МПа δ, % НВ, МПа 
КЧ30-6 294 6 1000-1630 
КЧ35-10 343 10 1000-1630 
КЧ45-7 441 7 1500-2070 
КЧ50-5 490 5 1700-2300 
КЧ55-4 539 4 1920-2410 
КЧ60-3 588 3 2000-2690 
КЧ65-3 637 3 2120-2690 
КЧ70-2 686 2 2410-2850 
КЧ80-1,5 784 1,5 2700-3200 

 
При підвищених температурах опір КЧ пружним і пластичним 

деформаціям знижується, трохи зменшується пластичність при  
короткочасних  випробуваннях. КЧ має меншу схильність до зростання в 
порівнянні зі СЧ. Випробування КЧ при підвищених температурах 
показують, що збільшення температури вище 670 – 720 К викликає 
інтенсивне падіння міцності; в атмосфері водяної пари, що є інтенсивним 
окиснювачем, припустима температура роботи виливків знижується до  
570 К. 

 
Високоміцний чавун з кулястим графітом 
Високоміцний чавун з кулястим графітом (ВЧКГ) випускають за 

ГОСТ 7293-85. Відмінною рисою ВЧКГ є досить компактна, майже 
куляста форма включень графіту, що має найменше відношення поверхні 
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до об’єму й у найменшому ступені послаблює робочий перетин виливка. 
Другою відмінною рисою ВЧКГ є те, що в ньому можна в широких межах 
змінювати структуру металевої основи. Вибираючи відповідний склад 
вихідного чавуну, застосовуючи належну технологію виробництва й 
відповідні методи термічної обробки, можна одержувати чавун з різною 
структурою металевої матриці (перлітної, перліто-феритної, ферито-
перлітної, феритної, сорбітної, мартенситної, аустенітної), а отже, з 
різними фізичними, механічними, експлуатаційними та технологічними 
властивостями. 

Куляста форма включень графіту і можливість варіювати структуру 
металевої основи в широких межах дозволили надати чавуну досить гарні 
механічні та експлуатаційні властивості, недосяжні раніше в литому стані 
в жодному з існуючих видів чавуну. 

ВЧКГ має високі межі міцності при розтяганні, стиску та згинанні, 
чітко виражену границю текучості, помітне подовження в литому стані та 
велике подовження після відпалу, досить високу ударну в’язкість після 
термічної обробки. Він також має досить задовільні ливарні властивості 
(гарну рідкоплиність, малу лінійну усадку, незначну схильність до 
утворення гарячих тріщин і т.п.), добре піддається механічній обробці, 
може піддаватися зварюванню, заварці ливарних дефектів, автогенному 
різанню і т.п. Механічні властивості ВЧКГ наведені в таблиці 3.  

 
Таблиця 3. Механічні властивості високоміцного чавуну з 

кулькоподібним графітом (ГОСТ 7293-85) 

Марка σВ, МПа σТ, МПа δ, % НВ, МПа 
ВЧ38-17 373 235 17 1400-1700 
ВЧ42-12 412 274 12 1400-2000 
ВЧ45-5 441 323 5 1600-2200 
ВЧ50-7 490 343 7 1710-2410 
ВЧ60-2 588 393 2 2000-2800 
ВЧ70-2 686 441 2 2290-3000 
ВЧ80-2 784 481 2 2500-3300 
ВЧ100-2 981 686 2 2700-3600 
ВЧ120-2 1177 882 2 3020-3800 

 
Значення σВ для ВЧКГ при перлітній структурі досягає майже 1200 

МПа. Важливою особливістю ВЧКГ є рівномірність значення σВ по висоті 
й перетину виливка, що вигідно відрізняє його від чавуну із пластинчастим 
графітом і від сталі. Значення σВст становить близько 2000 МПа, тому 
ВЧКГ широко використовують для виготовлення деталей, що працюють на 
стискання. Значення σТ досягає 600 – 1100 МПа, τпч при феритній структурі 
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становить близько 420 МПа й досягає 600 – 700  МПа  при   перлітній  
структурі. Характерним прикладом застосування ВЧКГ замість сталевих 
кувань є колінчаті вали для великих дизельних двигунів. Вони не тільки 
дешевше сталевих кованих, але і перевершують їх по стійкості, ВЧКГ 
широко застосовують для заміни сталевого лиття: маючи однакові 
значення σВ, ВЧКГ має більш високі показники σТ, що дозволяє 
використовувати його для виготовлення деталей відповідального 
призначення. В таблиці 4 приведені механічні властивості ВЧШГ ВЧ45-5 
при підвищених температурах. Хімічний склад ВЧШГ визначає ГОСТ 
7293-85.  

 
Таблиця 4. Механічні властивості чавуну ВЧ45-5 в залежності від 
температури, МПа 

Ө, К σВ σ0,2 σ103 σ104 σ105 σ1/τ=0,1 σ1/τ=0,01 
290 459 323 ... ... ... ... ... 
640 391 248 253 210 168 176 133 
752 281 204 91 64 45 42 27 
807 207 168 49 34 23,5 19 13 
863 133 122 27,5 18,2 12,3 9,4 ... 
920 76 73 15,4 10 6,5 ... ... 

 
 Чавун з особливими властивостями 
Сучасне машинобудування вимагає використання матеріалів, що 

мають не тільки підвищену міцність, але й ряд спеціальних властивостей, 
які забезпечують довготривалу надійну роботу відливок в різних умовах 
експлуатації. Такими матеріалами є леговані чавуни. 

По ГОСТ 7769-82 виробляються чавуни для відливок з підвищеною 
жаростійкістю, корозійною стійкістю, зносостійкістю або жароміцністю 
(табл. 5). Характеристики чавунів з особливими властивостями наведені в 
таблиці 6. 

 
Таблиця 5. Класифікація і основні властивості легованих чавунів  

Види Марка Властивості відливок 
1 2 3 

Силіцієві низьколеговані 
 

                 високолеговані 

ЧС5 
ЧС5Ш 

ЧС13 
ЧС15 
ЧС17 

Жаростійкі 
Те ж 

Корозійно-стійкі в 
рідкому середовищі 
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Продовження таблиці 5

1 2 3 

Хромисті низьколеговані 
 
                  
                   

високолеговані 

ЧХ1 
ЧХ2 
ЧХ3 
ЧХ3Г 

ЧХ9Н5 
ЧХ16 
ЧХ16М2 
ЧХ22 
ЧХ28 
ЧХ28Д2 
ЧХ32 

Жаростійкі 
Жаро- і зносостійкі 
Те ж 
Зносостійкі 

Те ж 
Жаро- і зносостійкі 
Зносостійкі 
Те ж 
Жаростійкі 
Зносо- і корозійно-стійкі 
Жаро- і зносостійкі 

Силіцієві низьколеговані 
 

                 високолеговані 

ЧС5 
ЧС5Ш 

ЧС13 
ЧС15 
ЧС17 

Жаростійкі 
Те ж 

Корозійно-стійкі в 
рідкому середовищі 

Алюмінієві низьколеговані 

                    високолеговані 

ЧЮХШ 

ЧЮ6С5 
ЧЮ7Х2 
ЧЮ22Ш 
ЧЮ30 

Жаростійкі 

Жаро- і зносостійкі 
Жаро- і зносостійкі при 
високій температурі 

Манганові високолеговані ЧГ6С3Ш 
ЧГ7Х4 
ЧГ8Д3 

Зносостійкі 
Те ж 
Те ж, маломагнітні 

Нікелеві низьколеговані 
 
 
 

                високолеговані 

ЧНХТ 
ЧНХМД 
ЧНМШ 
ЧН2Х 

ЧН4Х2 
ЧН11Г7Ш 
ЧН15Д3Ш 
ЧН15Д7 
ЧН19Х3Ш 
ЧН20Д2Ш 

Корозійно-стійкі в 
газових середовищах 
двигунів внут. сгорян. 
Зносостікі  

Те ж 
Жаростійкі і маломагнітні
Зносостійкі в двигунах 
Жароміцні і маломагнітні
Жароміцні, холодостійкі, 
маломагнітні 
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Таблиця 6. Механічні властивості легованих чавунів із спеціальними 
властивостями (ГОСТ 7769-82) 

Марка σВ, МПа σВ и , Мпа НВ, МПа 
ЧХ1 170 350 2030-2800 
ЧХ2 150 310 2030-2800 
ЧХ3 150 310 2230-3560 
ЧХ3Т 200   400 4400-5860 
ЧХ9Н5 350 700 4900-6070 
ЧС5 150 290 1400-2940 
ЧС17 40 140 3900-4500 
ЧЮХШ 390 590 1830-3560 
ЧЮ7Х2 120 170 2540-2940 
ЧГ7Х4 150 330 4900-5860 
ЧНХТ 280 430 1960-2800 
ЧН4Х2 200 400 4600-6450 
ЧН15Д7 150 350 1200-2500 
ЧН20Д2Ш 500 ... 1200-2200 
 
Висновки: 
Механічні властивості чавуну за різного ступеня графітизації при 

підвищених температурах залежать від часу, протягом якого діють 
навантаження. Швидкість повзучості різко зростає з температурою й 
напруженням, причому перший фактор діє сильніше другого. 

Сірий чавун широко застосовується у верстатобудуванні, в авто- 
тракторобудуванні,  у  хімічному   машинобудуванні,   електромашинобуду- 
ванні. 

 КЧ задовільно працює при знижених температурах, але має в 
порівнянні з СЧ збільшену схильність до крихкого динамічного 
руйнування. КЧ використовують головним чином для одержання 
тонкостінного лиття (товщина стінок 3 – 40 мм). Тривала міцність КЧ при 
570 – 670 К невелика й різко знижується при подальшому підвищенні 
температури. КЧ як конструкційний матеріал широко застосовують у 
різних галузях машинобудування завдяки гарним фізико-механічним 
властивостям виливків, нескладної та стабільної технології їхнього 
виробництва і більше низької вартості кування і штампування в порівнянні 
з виливками зі сталі. Основними споживачами виливків із КЧ є авто- і 
тракторобудування, сільгоспмашинобудування.  

ВЧКГ знаходить застосування в промисловості як замінник 
вуглецевої сталі і як перспективний конструкційний матеріал. Важливою 
особливістю ВЧКГ є те, що він застосовується для виготовлення і дрібних 
деталей (наприклад, поршневих кілець), і досить великих деталей масою 
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до 150 т в одному виливку; товстостінних деталей (до 1000 мм) і деталей з 
товщиною стінки 3 – 5 мм. Деталі можуть застосовуватися в литому стані 
й після термічної обробки. 

Література 
1. Основи металургійного виробництва металів і сплавів: Підручник / 

Д.Ф.Чернега, В.С.Богушевський, Ю.Я.Готвянський та ін.; За ред. Д.Ф.Чернеги, 
Ю.Я.Готвянського. – К.: Вища школа, 2006. – 503 с.  

2. http: www.istil.com.ua. Каталог продукции  
3. http: www.ilyich.ua. Каталог продукции  
4. http: www.dmz.com.ua. Каталог продукции  
5. Структуры и свойства металлов и сплавов. Механические свойства металлов и 

сплавов: Справочник/Л.В.Тихонов, В.А.Кононенко, Г.И.Прокопенко, В.А.Рафаловский. 
– К.: Наукова думка, 1986. – 580 с. 
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УДК 669.18 (075.8) 

СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ НИЗЬКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ 
 

В.С.Богушевський, О.М.Меженський, Ю.І.Сирбу  
 

Національний технічний університет України 
 „Київський політехнічний інститут” 

 
Наведені галузі застосування, хімічний склад і механічні властивості 

низьколегованої сталі. 
 
Приведены области применения, химический состав и механические 

свойства низколегированной стали. 
 
It is given the fields of application, chemical composition and mechanical 

properties of low-alloy steel. 
 
Вступ 
Низьколеговані сталі вміщують до 0,2 % вуглецю й 2 – 3 % 

недефіцитних легуючих елементів. Економічно вигідні, у порівнянні з 
вуглецевими сталями мають такі переваги: більш висока межа текучості, 
що дозволяє знизити витрату метала на 15 – 40 %; знижену схильність до 
механічного старіння; можливість експлуатації при низьких температурах, 
після загартування і відпуску характеризуються підвищеною міцністю і 
в’язкістю й мінімальною чутливістю до надрізання; кращою корозійною 
стійкістю й зносостійкістю; гарною зварюваністю й низьким порогом 
холодноламкості при достатній ударній в’язкості ( 300 кДж/м2). 

Низьколегована товстолистова, широкострічкова універсальна і 
рулонна сталь використовується в будівництві і машинобудуванні для 
зварних металевих конструкцій і виробів в основному без додаткової 
термічної обробки. Виробляється по ГОСТ 19282-89.  

 
Хімічний склад низьколегованої сталі 
Хімічний склад сталі обумовлюється ДСТУ 10884-94, 3760-98, 3694-

98, 10543-98 (табл. 1). В позначені марок сталі цифри і літери означають: 
цифри ліворуч – приблизний середній вміст вуглецю у сотих долях 
відсотка, літери праворуч від цифр: Г – манган, С – силіцій, Х – хром,       
М – молібден, Н – нікель, Д – мідь, В – вольфрам; Ф – ванадій, Т – титан,  
Б – ніобій, Р – бор, Е – селен, К – кобальт, Ц – цирконій, А – азот,               
П – фосфор, Ю – алюміній; цифри після букв – приблизний масовий вміст 
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відповідного елемента в цілих відсотках; літери „пс” у кінці марки – 
напівспокійна сталь.  

Таблиця 1. Хімічний склад низьколегованих сталей, що виплавляються на 
ВАТ «МК „Азовсталь”» 

Марка 
сталі 

Масова частка, % 

С Mn Si S не більше Р не більше

09Г2 ≤ 0,12 1,40-1,80 0,17-0,37 0,04 0,035 

09Г2С ≤ 0,12 1,30-1,70 0,50-0,80 0,04 0,035 

27ГС 0,24-0,30 0,90-1,30 1,00-1,50 0,045 0,045 

20ГС 0,17-0,22 1,00-1,50 1,00-1,50 0,04 0,04 

25Г2С 0,20-0,29 1,20-1,60 0,60-0,90 0,045 0,04 

35ГС 0,30-0,37 0,80-1,20 0,60-0,90 0,045 0,04 

30ГС 0,25-0,35 0,90-1,40 0,60-0,90 0,045 0,04 

50Г 0,48-0,56 0,70-1,00 0,17-0,37 0,035 0,035 

Ст3ТРпс 0,17-0,22 0,50-0,90 ≤ 0,10 0,045 0,04 

Ст3ГТРпс 0,17-0,22 0,80-1,20 0,03-0,07 0,045 0,04 

25Г2С 0,20-0,25 1,00-1,40 0,15-0,35 0,045 0,04 

40Х 0,36-0,44 0,50-0,80 ≤ 0,20 0,035 0,035 

20Х 0,17-0,23 0,35-0,60 0,17-0,30 0,035 0,035 

23Г2А 0,20-0,22 1,10-1,40 0,12-0,27 0,025 0,025 

23ХГА 0,20-0,26 1,10-1,40 0,12-0,27 0,025 0,025 

26ХГА 0,23-0,29 1,10-1,40 0,12-0,27 0,025 0,025 

30ХГСА 0,28-0,34 0,80-1,10 0,90-1,20 0,025 0,025 

Св-08Г2С 0,05-0,11 1,80-2,10 0,60-0,85 0,025 0,03 

Св-08ГС ≤ 0,10 1,40-1,70 0,70-0,95 0,04 0,04 

Св-08ГА ≤ 0,10 0,80-1,10 ≤ 0,06 0,025 0,03 

 
 Вміст сірки й фосфору в низьколегованих сталях не перевищує 

0,045 %, у т.ч. у якісних (літера А в кінці марки) 0,025 %. Діапазон вмісту 
вуглецю в марці не перевищує 0,08 %. У деяких марках сталі обмежується 
вміст силіцію (Ст3ТРпс, Св-08ГА, 40Х). Вміст мангану коливається в 
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широкому діапазоні в залежності від марки сталі (0,35 – 0,60 для 40Х; 1,80 
– 2,10 для марки Св-08Г2С. 

 
Механічні властивості низьколегованої сталі 
Механічні властивості низьколегованих сталей наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2. Механічні властивості низьколегованої товстолистової і 
широкострічкової сталі (ГОСТ 19281-89, ГОСТ 19282-89) 
Марка 
сталі 

Товщи-
на, мм 

σВ, 
МПа 

σТ, 
МПа 

δ5, % ан, кДж/м2, при 
температурі (Ө), К 

290 230 200 
09Г2 
09Г2Д 
 

4 
5-9 

10-20 
21-32 

450 
450 
450 
450 

310 
310 
310 
300 

21 
21 
21 
21 

... 

... 

... 

... 

... 
350 
300 
400 

... 
300 
300 
... 

09Г2С 
09Г2СД 

4 
5-9 

10-20 
21-32 

500 
500 
480 
470 

350 
350 
330 
310 

21 
21 
21 
21 

... 
650 
600 
600 

... 
400 
350 
350 

... 
350 
300 
300 

14Г2 
 

4 
5-9 

10-20 
21-32 

470 
470 
460 
460 

340 
340 
330 
330 

21 
21 
21 
21 

... 

... 

... 

... 

... 
350 
300 
300 

... 
350 
300 
... 

16ГС 
 

4 
5-9 

10-20 
21-32 

500 
500 
490 
480 

330 
330 
320 
300 

21 
21 
21 
21 

... 
600 
600 
... 

... 
400 
300 
400 

... 
300 
250 
... 

15ГФ 
15ГФД 

4 
5-9 

10-20 
21-32 

520 
520 
520 
480 

380 
380 
360 
340 

21 
21 
21 
21 

... 

... 

... 

... 

... 
400 
300 
300 

... 

... 

... 

... 
14Г2АФ 
14Г2АФД 

4 
5-9 

10-32 
33-50 

550 
550 
550 
550 

400 
400 
400 
400 

20 
20 
20 
20 

... 

... 

... 

... 

... 
450 
400 
400 

... 
350 
300 
300 

10Г2Б 
10Г2БД 

4 
5-9 

10-20 

520 
520 
520 

380 
380 
380 

21 
21 
21 

... 

... 

... 

... 
400 
300 

... 

... 

... 
14ХГС 
 

4 
5-9 

500 
500 

350 
350 

22 
22 

... 

... 
... 

400 
... 
... 
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10-20 500 350 22 ... 350 ... 
15ХСНД 4 

5-9 
10-20 

500 
500 
500 

350 
350 
350 

21 
21 
21 

... 

... 

... 

... 
400 
300 

... 
300 
300 

Аналіз властивостей показує, що зі збільшенням вмісту вуглецю 
збільшується межа міцності при розтягуванні (тимчасовий опір розриву) σB  
і межа текучості при розтягуванні σТ, відносне подовження при розриванні 
δ майже не змінюється. Така ж тенденція спостерігається при збільшенні 
вмісту силіцію, азоту й ванадію. При збільшені товщини прокату для 
деяких марок сталі σB і σТ зменшуються  (09Г2С, 09Г2СД, 14Г2, 16ГС, 
15ГФ, 15ГФД), а для деяких залишаються незмінними (09Г2, 09Г2Д, 
14Г2АФ, 14Г2АФД, 10Г2Б, 10Г2БД, 14ХГС, 15ХСНД). Ударна в’язкість ан 
зменшується зі зменшенням температури й збільшенням товщини прокату. 

Після загартування і відпуску σB і σТ зростають (табл. 3), а δ дещо 
зменшується, ан зростає для температур 230 К і майже не змінюється для 
температур 200 К. 

 
Таблиця 3. Механічні властивості низьколегованої сталі після загартування 
і відпуску (ГОСТ 10282-73) 

Марка Товщина, мм σВ, МПа σТ, МПа δ5, %
ан, кДж/м2, при Ө, К 

230 200 

09Г2С 
09Г2СД 

10-32 
33-60 

500 
460 

370 
320 

19 
21 

500 
500 

300 
300 

14Г2 10-32 540 400 19 500 300 

15Г2СФ 10-32 600 450 17 400 300 

 
Механічні властивості низьколегованих сталей залежать від 

температури (табл. 4). При підвищені температури вище 290 К (марка 
09Г2Д) σB і σТ зменшуються, а δ і φ зростають. На характеристиках δ і φ 
спостерігаються локальні мінімуми для δ при 720 К і φ при 570 К.  

   
Таблиця 4. Механічні властивості низьколегованої сталі в залежності від 
температури 

Марка Ө, К σВ, МПа σТ, МПа δ5, % φ, % 

09Г2Д 290 
570 
720 

502 
460 
380 

200 
232 
198 

27 
29 
26 

51 
48 

63,2 
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820 260 140 37 68 

14Г2 290 
230 
200 
77 

548 
662 
645 
899 

350 
395 
445 
878 

24,5 
28,3 
31,0 
5,0 

61,3 
64,3 
59,5 
5,7 

При зниженні температури нижче 290 К (марка 14Г2) σB, σТ, δ і φ 
збільшуються, причому у двох останніх спостерігається локальний 
оптимум при 200 К.   

Сталі 09Г2С й 16ГС до температури 770 К не схильні до теплової 
крихкості й не втрачають міцності внаслідок тривалого старіння (табл. 5).  

Таблиця 5. Механічні властивості сталі до і після старіння (4000 год) 
Марка Температура 

старіння 
σВ, МПа σТ, МПа δ5, % φ, % 

09Г2С Без старіння 
720 
770 

455 
447 
443 

282 
289 
282 

28,5 
27,9 
29,2 

65,0 
68,3 
69,2 

16ГС Без старіння 
720 
770 

471 
456 
455 

268 
274 
245 

26,0 
27,6 
27,2 

49,8 
56,7 
56,3 

 
Сталь низьколегована сортова (кругла, квадратна і стрічкова) й 

фасонна, використовується у будівництві, машинобудівництві для зварних 
металевих конструкцій і у виробах в основному без додаткової механічної 
обробки відповідає ГОСТ 19281-89, хімічний склад визначається цим же 
ГОСТом.   Механічні     властивості    подібні    механічним    властивостям  
товстолистової, широкострічкової і рулонної низьколегованої сталі. 

Сталі 09Г2, 09Г2С, 09Г2Д, 10Г2С1Д і 10ХСНД (товстолистові, 
тонколистові, широкострічкові й фасонні) випускаються по ГОСТ 5521-75 
й призначаються для виготовлення корпусів та інших зварних конструкцій 
кораблів. 

Сталь гарячекатана кругла гладкого і періодичного профілю, що 
виробляється по ГОСТ 5781-82, призначена для армування звичайних і 
наперед напружених залізобетонних конструкцій. Класифікація, сортамент 
і механічні властивості арматурної сталі наведено таблиці 6. 

Сталі 14Г2АФ(Д), 16Г2АФ(Д), 18Г2АФДпс, 15Г2СФ(Д), 
15Г2АФДпс, 15ГФ, 12Г2СМФ, 12ГН2МФАЮ, 12ХГН2МФБАЮ, що 
використовуються при будівництві мостів, металоконструкцій цехів, 
кранів, доменних печей і ємностей нафтозберігачів, проходять 
карбонітридне зміцнення. Розроблені основні марки з карбонітридним 
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зміцненням трьох категорій міцності: 14Г2АФ, 16Г2АФ, 18Г2АФ. Ці сталі 
після нормалізації мають межу текучості відповідно 400, 450 і 500 МПа.   

Дві марки сталі, що нелеговані азотом і зміцнюються тільки ванадієм 
(15ГФ і 15Г2СФ), мають σТ в гарячекатаному стані відповідно 360 і 400 
МПа. У термічно покращених високоміцних сталей 12Г2СМФ і 
12ГН2МФАЮ σТ = 600 МПа, а в сталі 12ХГН2МФБАЮ σТ = 750 МПа.  
Таблиця 6. Механічні властивості низьколегованої арматурної сталі (ГОСТ 
5781-82) 

Клас Марка Діаметр, мм σВ, МПа σТ, МПа δ5, % 

А-ІІ 18Г2С 40-80 490 294 19 

Ас-ІІ 10ГТ 10-32 441 294 25 

А-ІІІ 35ГС, 25Г2С, 32Г2Р 6-40 590 392 14 

А-ІV 80С 10-18 883 590 6 

А-V 23Х2Г2Т 10-32 1030 785 7 

А-VІ 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р 10-22 1230 980 6 

 
На основі метода карбонітридного зміцнення вперше у вітчизняній 

практиці створена група високоміцних сталей для зварних конструкцій 
відповідального призначення, що можна використовувати при 
температурах нижче 230 К, при цьому гарантується достатня ударна 
в’язкість при 200 К. Подальше підвищення характеристик в’язкості сталі з 
нітридами ванадію забезпечується обробкою метала рідким синтетичним 
шлаком або електрошлаковою переплавкою. Сталь 16Г2АФ має при 
температурі 210 К ан = 1400 кДж/м2, після ЕШП – ан = 1830 кДж/м2. 

Висновки 
1. Низьколегована товстолистова, широкострічкова універсальна і 

рулонна сталь використовується в будівництві і машинобудуванні для 
зварних металевих конструкцій і виробів в основному без додаткової 
термічної обробки. 

2. Механічні властивості низьколегованих сталей залежать від 
температури. При підвищені температури вище 290 К (марка 09Г2Д) σB і 
σТ зменшуються, а δ і φ зростають. На характеристиках δ і φ 
спостерігаються локальні мінімуми для δ при 720 К і φ при 570 К.  
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Наведені	дані	про	техногію	процесу	непреривної	разливки	сталі	в	
стрічку,	можливи	дефекти	та	шляхи	їх	усунення.	

Ключові	 слова:безперервне	 лиття,	 лиття,	 стрічка,	 разливка	
сталі,	термічні	процеси.	

	
Приведены	данные	о	технологии	процесса	непрерывной	разливке	

стали	в	ленту,	возможные	дефекты	и	пути	их	устранения.	
Ключевые	 слова:	 непрерывное	 литье,	 литье,	 лента,	 разливка	

стали,	термические	процессы.	
	
Authors	have	given	a	data	on	technology	process	of	continuous	casting	

of	steel	tape,	possible	defects	and	ways	to	overcome	them.	
Key	words:	continuous	casting,	casting,	tape	casting,	thermal	processes.	
 
На рубежі нинішнього століття з'явилися нові агрегати для 

безперервної розливки сталі в стрічку. Основна перевага прямої виливки 
стрічки - виключення з технологічної схеми операції гарячої прокатки з 
відповідним скороченням необхідного обладнання, а також енерго- і 
трудовитрат. У МБЛЗ (рис. 1) кристалізатор складається з двох валків, 
розташованих безпосередньо під промковша і обертаються в протилежних 
напрямках. Рідка сталь при розливанні надходить у простір між валками і 
при контакті з поверхнею валків кристалізується, утворюючи затверділі 
скоринки, які рухаються разом з поверхнею і виходять з валків у формі 
стрічки, товщина якої визначається відстанню між валками, а ширина - 
бічними стінками кристалізатора. Для відводу тепла, що виділяється валки, 
виготовлені, як правило, зі сплаву міді з хромом, охолоджуються водою. В 
якості покриття валків використовуються різні матеріали на основі нікелю, 
хрому або кераміки. 
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Однією з найважливіших проблем при литті стрічки є вибір 
матеріалу і конструкції бічних стінок кристалізатора, які повинні 
забезпечувати утримання рідкої сталі в кристалізаторі, а також 
підтримувати однакову температуру металу близько стінок і середній 
частині кристалізатора, щоб виключити деформацію краю листа. 

Тим часом альтернативні дослідження зі створення ефективних 
технологій лиття тонкого листа ведуться в ряді країн світу - у Франції, 
Південної Кореї, Японії, КНР, Італії, Англії, Німеччині, Канаді. Ймовірно, 
в найближчому майбутньому дослідження в області безперервного лиття 
стрічки будуть зосереджені на двох основних напрямах: по-перше, 
поліпшення конструкції функціональних вузлів установки для 
забезпечення можливості серійної розливання і, по-друге, поглибленому 
вивченні характеристик литої смуги. 

 

Рисунок 1. Схема безперервної розливки сталі в стрічку. 
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Узагальнюючи відомі дослідження зі створення промислових зразків 
двухвалкових МБЛЗ, слід зазначити, що головним об'єктом уваги є якість 
отримуваної продукції. У першу чергу, це відноситься до якості поверхні 
одержуваного аркуша та наявності в ньому тріщин, які, як відомо, можуть 
виникати, коли внутрішні напруги у твердій скоринці перевищують 
локальний межа міцності матеріалу. Найбільш ймовірні джерела напруги в 
процесі розливання на двухвалкової МБЛЗ, мабуть, слід пов'язувати з 
механізмом формування розливається листа (рис. 2). Оскільки на початку 
процесу формування твердої фази на обертових валках утворюються дві 
роздільні скоринки, то в місці їх з'єднання метал починає відчувати значні 
навантаження, а теплопередача валянням збільшується, що додатково 
сприяє розвитку термічних напруг. Фактично на цій же ділянці виникає 
також ефект прокатки листа, який породжує додаткові напруження і 
деформації. Після виходу заготовки з валків триває її охолодження, що 
також сприяє зростанню напруженого стану. Внутрішні напруги також 
виникають при вигині смуги, проте цей чинник, як правило, не настільки 
важливий, тому що не спостерігається відмінностей у характері 
розтріскування верхній і нижній поверхні смуги. 
 

 
Рисунок 2 Схема формування заготовки. 
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У одержуваній тонкій стрічкці присутні переважно поперечні 
тріщини. Це дозволяє зробити висновок, що вони утворилися на тій стадії 
процесу, коли проявляється відмінність механічних властивостей сталі в 
поздовжньому і поперечному напрямках. Відповідно, ця ситуація в 
найбільшій мірі проявляється в момент прокатки листа у валках (при 
цьому поперечні тріщини можуть розкритися в поздовжньому 
напрямку). Тим часом розширення в цей момент проявляється в набагато 
меншому ступені, тобто досить малоймовірно поперечне розкриття 
поздовжніх тріщин. У цілому процеси тріщиноутворення можуть 
відрізнятися на так званих гарячих і холодних ділянках заготовки. Як 
видно з рисунку 3, формування твердої скоринки литої заготовки 
відбувається нерівномірно внаслідок, наприклад, наявності оксидних 
плівок між зовнішньою поверхнею заготовки і кристалізатора (валка). 

Через відхиленя товщини двох кірочок на валках температурне поле 
на поверхні контакту смуги і валка може відчувати різкі перепади у кілька 
сотень градусів.Внаслідок цього в смузі виникають напруги, величина 
яких найбільш висока при гладкій поверхні валків і набагато нижче для 
валків з керамічної захистом.Додатковим чинником, що обумовлює 
виникнення термічних напружень, є неминуча деформація валків через 
нагрівання при контакті з рідкою сталлю Тому важливу роль може зіграти 
вибір спеціального профілю робочих валків. 

Вкрай важливим для забезпечення технології лиття тонкої смуги 
виявляється питання підтримки крайок рідкої лунки з торців валків. Це 
пов'язано з тим, що застигання більшою мірою відбувається саме в цій 
області - через втрату тепла як через матеріал огородження в бічній 
частині, так і через валки. Передчасне застигання може призвести до 
низької якості кромки і навіть викликати в найбільш негативному випадку 
зупинку МБЛЗ. Для забезпечення необхідних кондицій лиття, мабуть, 
необхідне використання спеціальних керамічних матеріалів у сукупності зі 
спеціальною системою подачі металу в напрямку цих крайок. 
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Рисунок 3. Процес затвердіння твердої скоринки сталі на валку.  
 
Висновки 
Таким чином, були розглянуті термічні процеси під час 

безперервного розливання сталі в стрічку. Висвітлено ймовірні дефекти, і 
показаний механізм їх виникнення.    
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Досліджено вплив на процес шлакоутворення ванни кисневого 

конвертера введення Ставролітових брикетів. Зроблено порівняльний 
аналіз використання плавикового шпату і Ставролітових брикетів. 

 
Исследовано влияние на процесс шлакообразования ванны 

кислородного конвертера ввода Ставролитовых брикетов. Выполнен 
сравнительный анализ использования плавикового шпата и 
Ставролитовых брикетов. 

   
The effect on the formation of the slag bath BOF input staurolite 

briquettes. A comparative analysis of the use of fluorspar and staurolite 
briquettes. 
 

Вступ 
Серед складових технології конвертерної плавки – зневуглецювання 

ванни, температурний режим, шлакоутворення – остання є 
найважливішою. Вона визначає процес знесіркування, дефосфорації, 
істотно впливає на стійкість футерівки, виноси і викиди металу. Основною 
метою шлакоутворення є одержання до кінця плавки шлаків, насичених 
вапном із достатньою рідкотекучістю. За звичайних умов практики 
киснево-конвертерного процесу шлакоутворення часто здійснюється з 
недостатньою швидкістю, що призводить до неповного засвоєння вапна 
шлаком (60 – 90 %) і затягування процесів видалення шкідливих домішок. 
Для прискорення процесу шлакоутворення в ванну вводять добавки, що 
підвищують реакційну здатність шлаку. Найбільш сильним і 
розповсюдженим розріджувачем у киснево-конвертерному виробництві є 
плавиковий шпат (СаF2) – навіть за невеликих його добавок (2 – 3 кг/т 
сталі різко зростає реакційна здатність шлаку. При цьому не знижується 
вміст оксиду кальцію в шлаку, оскільки СаF2 містить іон Са2+ [1, 2]. У 
якості замінників СаF2 використовують уртит, що містить, %: 39,6 – 46,0 
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SiO2, 17,1 – 28,7 Al2O3, 4,3 – 12,5 Fe2O3, 7,4 – 14,4 CaO, 0,08 – 0,14 S, 0,52 – 
0,96 P2O5, 8,3 – 17,3 (Na2O + K2O), 0,6 – 1,9 H2O. Температура плавлення 
уртиту знаходиться в інтервалі 1255 – 1375 0С. Як замінники СаF2 можуть 
розглядатися такі природні мінерали, як флюоритизований вапняк (36 – 40 
% СаО, 12 – 13 % SiO2, 11,5 – 12,5 % СаF2, 22 – 24 % інше) і флюоритова 
руда, що містить 25 % СаF2. У зв’язку з дефіцитністю СаF2 проводяться 
роботи по пошуку його замінників. Так, співробітниками підприємства 
„АрселорМіттал Кривий Ріг” проведенні дослідження по використанню 
Ставролітових брикетів (СБ) як матеріалу для шлакоутворення.  

Наведені в статті дослідження проводились в Національному 
технічному університеті України „КПІ” по темі „Математичні моделі й 
алгоритми системи управління кисневим конвертером” державний 
реєстраційний номер 0110U002880. 

 
Постановка задачі 
Метою досліджень є аналіз доцільності використання замість 

плавикового шпату СБ як матеріалу для шлакоутворення.   
 
Методика проведення експерименту 
Дослідження проведені на 160-тонних конвертерах на порівняльних 

плавках, що проводилися одночасно, відповідно з використанням СаF2 
(конвертери № 1, 2, 3) в середньому в кількості 2,7 кг/т і СБ (конвертери  
№ 4, 5, 6) в середньому – 3,4 кг/т. Чавун характеризувався наступними 
середніми даними – хімічний склад, %: 0,84 Si, 0,40 Mn, 0,027 S; 
температура 1310 0С. Вміст елементів в металі на першій повалці, %: 
вуглецю 0,18 %, мангану 0,10, сірки 0,027; температура 1595 0С. Хімічний 
склад СаF2 і СБ наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Хімічний склад шлакоутворювачів, % 

Матеріал SiO2 СаО Al2O3 ТіО2 СаF2 Н2О S Інші 
СаF2 4,44 12,08 – – 55,63 4,65 0,14 23,06 
СБ 26,44 5,50 42,0 2,60 – 1,38 н.в. 22,08 
Примітка: „н.в.” – не визначалось 
 

Результати досліджень   
В процесі шлакоутворення найбільше значення мають три 

обставини: 
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1) характер зміни температури плавлення розплаву у зв’язку із 
зміною його хімічного складу в процесі шлакоутворення; 

2) умови змочування твердих шматків шлакоутворюючих матеріалів, 
первинними шлаками, що також залежать від зміни хімічного складу 
шлаку, що утворюється; 

3) інтенсивності тепложивлення області, де проходить 
шлакоутворення. 

Рухливість шлаку і його агресивність по відношенню до вапна тим 
вище, чим вище перегрів шлаку над точкою його плавлення. Як правило, 
температура  плавлення розплаву підвищується в процесі збагачення його 
окисами з високою температурою плавлення (СаО і MgO). 

Прискорення шлакоутворення забезпечує швидкий перевід сірки і 
фосфору в шлак і тому вельми бажане. 

Вочевидь, асиміляція твердих часток шлакоутворюючих матеріалів 
може успішно здійснюватися, якщо зовнішні шари цих часток, поступово 
стають все більш і більш легкоплавкими. 

Змочуваність твердих часток або, як це прийнято говорити, адгезія 
шлаку до твердих часток залежить від кута змочування. Чим цей кут 
менший, тим краща змочуваність. В таблиці 2 наведена залежність 
останньої від хімічного складу шлаку [3]. 

 
Таблиця 2. Величина кута змочування  твердої частинки шлаками 
різного хімічного складу з температурою плавлення tпл  

Хімічний склад шлаку tпл,
 0С , град

CaO SiO2 FeO Fe2O3 Al2O3 MgO 
40 32 28 –  – – 1320 30 

24,1 11,1 41,8 12,8 7,9 2,3 1470 4 
28,4 12,4 39,2 4,4 11,6 4,0 1450 7 
43,8 20,1 12,6 1,8 16,4 5,3 1450 12 
44,0 18,0 15,1 3,0 13,6 6,0 1450 12 
44,9 19,6 11,6 1,8 15,9 5,7 1460 14 

  
Як видно із таблиці Al2O3 значно підвищує змочуваність вапняно-

сіліцієво-залізистих шлаків в широкому діапазоні основності, але 
одночасно з цим підвищується температура плавлення шлаку. Тому 
введення шлакоутворювачів, у складі яких знаходиться Al2O3, повинно 
прискорювати процеси шлакоутворення. 

CaF2 є добрим розріджувачем вапняно-силіцієвих шлаків. Але це не 
спостерігається для вапняно-магнезіально-силіцієвих шлаків, в яких вміст 
магнію перевищує 5 %. Практика показує, що введення плавикового шпату 
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різко інтенсифікує окислювальні процеси. Це зв’язано з тим, що не тільки 
зменшується в’язкість шлаку, а також і тому, що збільшується активність 
FeO при такому ж його вмісті [4]. 

Найбільш важливим моментом при заміні CaF2 на СБ є дослідження 
зміни основності кінцевого шлаку. Дослідження, що проведені 
співробітниками підприємства „АрселорМіттал Кривий Ріг” показали, що 
основність кінцевого шлаку при заміні CaF2 на СБ майже не змінюється 
(середні значення 3,32 і 3,29 одиниць відповідно), більш того, покращився 
розподіл значень основності в оптимальному діапазоні 2,8 – 3,5 одиниць 
(75,4 і 83,8 % відповідно) і зменшилися плавки з основністю більше 3,6 
одиниць (24,2 і 15,7 % відповідно). Враховуючі, що у склад СБ входять 
кислотний (SiO2) і амфотерний (Al2O3) окисень, який у основних шлаках 
також відноситься до кислотних, відповідно в кількостях 26,44 і 42,0 %, 
основність кінцевого шлаку повинна знижуватись. Відсутність цього 
свідчить про те, що на плавках поточного виробництва, велика кількість 
вапна не засвоюється шлаком. Це вимагає зміни технології введення вапна 
і продування й що, дуже важливо, застосування зворотного зв’язку для 
регулювання процесу шлакоутворення шляхом хімічного аналізу шлаку на 
кожну плавку з обов’язковим визначенням його основності. Про поганий 
стан шлакоутворення свідчить низьке видалення сірки в процесі 
продування – вміст сірки в металі на першій повалці сумірний з її вмістом 
в чавуні.  

Шлаки з використанням СБ виявилися більш густими, про що 
свідчить збільшення тривалості простою конвертера для обрізки настилу зі 
ствола кисневої фурми (тривалість цієї операції становить 1,47 і 1,89 % 
тривалості плавки відповідно на плавках з CaF2 і СБ) й стан шлаку по 
закінченню продування (табл. 3) (дані з досліджень співробітників 
підприємства „АрселорМіттал Кривий Ріг”). 

 
Таблиця 3. Стан кінцевого шлаку*     

Плавки Кількість, шт 
Нормальний шлак Густий шлак 
випадків % випадків % 

дослідні 1390 1070 77,0 320 23,0 
порівняльні 704 574 81,5 130 18,5 

*Стан кінцевого шлаку визначався якісно в залежності від присутності операції 
„роздування шлаку” перед взяттям проби. 

 
Стан футерівки при використанні СБ у порівнянні з CaF2 погіршився. 

Це співпадає з дослідженнями, що наведені в [5] при заміні бокситу з 
великим вмістом (Al2O3) на плавиковий шпат. Можна прийняти думку 
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авторів цієї роботи, що боксит у порівнянні зі плавиковим шпатом має ряд 
недоліків, що основність шлаку на плавках з бокситом збільшується 
повільніше, а стійкість футерівки стає нижчою (табл. 4). 

Таблиця 4. Стійкість футерівки конвертера при використанні 
бокситу й плавикового шпату 
Показник Роки з моменту досліджень використання 

1 2 3 4 5 6 7 
Витрата, кг/т:  
бокситу 8,0 6,8 –  – – – – 
СаF2 – – 1,8 2,0 2,0 3,0 2,0 
Стійкість 
футерівки, % 

 
100,0 

 
104,4 

 
151,0 

 
144,0 

 
129,3 

 
128,3 

 
129,7

Витрата вог-
нетривів, кг/т 

 
16,0 

 
13,0 

 
13,0 

 
12,0 

 
12,0 

 
11,65 

 
10,8 

 

Більш енергійну асиміляцію вапна шлаком при використанні СаF2 
можна пояснити: різким зниженням температури плавлення сплавів СаО- 
СаF2 при підвищені концентрації СаF2; різким підвищенням активності 
окиснів заліза при однаковій концентрації, але хоча б при невеликій 
концентрації СаF2 (0,5 – 2 %). 

Проникнення ж кремнезему і глинозему у вапно ускладнюється 

великими розмірами іонів, що утворюються при цьому:  5
732 OAl,Al , 

4
4SiO  

(R = 2,79 
о

А ), проти .,R,R,R
о

O

о

Fe

о

Fe
А321,А670,А830 232    

 
Висновки  
1. Використання Ставролітових брикетів поліпшує шлакоутворення 

у ванні конвертера в процесі продування.  
2. Шлакоутворюючі властивості плавикового шпату кращі ніж 

властивості Ставролітових брикетів. 
3. Ставролітові брикети доцільно використовувати тільки у випадку 

відсутності плавикового шпату. 
4. Для визначення оптимальної кількості шлакоутворюючих 

матеріалів на кожну плавку необхідно використовувати як зворотний 
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зв’язок по процесу шлакоутворення хімічний аналіз шлаку, зокрема 
основність, після першої  

Література 
1. Основи металургійного виробництва металів і сплавів: Підручник / 

Д.Ф.Чернега, В.С.Богушевський, Ю.Я.Готвянський та ін.; За ред. Д.Ф.Чернеги, 
Ю.Я.Готвянського. – К.: Вища школа, 2006. – 503 с.  

2. Бойченко Б.М., Охотський В.Б., Харлашин П.С.: Підручник / Конвертерне 
виробництво сталі (теорія, технологія, якість сталі, конструкція агрегатів, рециркуляція 
матеріалів і екологія). – Дніпропетровськ: РВА „Дніпро-ВАЛ”, 2004. – 454 с.    

3. Явойский В.И. Теория процессов производства стали. Металургия, 1967. –  
792 с.  

4. Математическая модель АСУ конвертерной плавкой / В.С.Богушевский, 
Ю.В.Оробцев, Н.А.Рюмшин, Н.А.Сорокин. – К.: НПК „Киевский институт 
автоматики”, 1996. – 212 с. 

5. Попель С.И., Павлов В.В. Поверхностные явления в процессах окисления 
примесей сталеплавильной ванны //ЖВХО им. Д.И.Менделеева. – 1971. – Т. ХVІ. № 5. 
– С. 523 – 528.   

 
 

 

   



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.2011 
 

145 
 

УДК 669.18 (075.8) 
 

СПОЖИВЧІ  ВЛАСТИВОСТІ  ЧАВУНУ 
 

В.С.Богушевський, Ю.О.Смашнюк 
 

Національний технічний університет України  ,,Київський політехнічний 
інститут” 

 
Наведені галузі застосування, структура, хімічний склад і механічні 

властивості чавуну. 
 
Приведены области применения, структура, химический состав и 

механические свойства чугуна. 
 

The fields of application, the structure, a chemical composition and 
mechanical properties of carbonaceous high-quality pig - iron are discussed. 

 
Вступ 
Чавуном називають залізовуглецеві сплави (містять ту або іншу 

кількість домішок і легуючих елементів), що тверднуть з утворенням 
евтектики. 

Відповідно до діаграми стану залізо — вуглець область чавуну 
охоплює сплави, що містять понад 2,11 % С. Практично в якості зазначеної 
межі вмісту вуглецю прийнято вважати 2 %. З підвищенням вмісту 
легуючих елементів ця границя, як правило, зміщується в сторону менших 
концентрацій вуглецю. Так, багато  високохромистих, високосиліцистих, 
високоалюмінієвих сплавів заліза містять значну кількість евтектики й 
умовно вважаються чавуном, незважаючи на досить низький вміст 
вуглецю. 

Наявність евтектики в структурі чавуну зумовлює його використання 
винятково як ливарний сплав. По ступені евтектичності чавун 
підрозділяють на доевтектичний, евтектичний і заевтектичний. 

 
Класифікація чавунів 
За ступенем графітизації чавун підрозділяють на білий (практично не 

графітизований), вибілений або половинчастий (частково графітизований) 
і сірий (у значній мірі або повністю графітизований). Ковким називають 
чавун, отриманий з білого шляхом його графітизації у твердому стані при 
термічній обробці. Білий чавун являє собою сплав, у якому весь або 
практично весь надлишковий вуглець, що не перебуває у твердому розчині 
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в залізі, міститься в складі цементиту Fe3C (або спеціальних карбідів у 
легованому чавуні). У нелегованому чавуні цементит являє собою 
метастабільну фазу, здатну розпадатися з утворенням заліза й графіту, У 
неповністю графітизованому сірому чавуні евтектоїдне перетворення 
протікає не в стабільній (графітній), а в метастабільній (цементитній) 
системі і аустеніт перетворюється не у ферито-графітний евтектоїд, а у 
ферито-цементитну суміш – перліт. У виробничій практиці найчастіше 
спостерігаються випадки, коли евтектоїдне перетворення протікає 
частково в стабільній, частково в метастабільній системах; перліто-
феритний чавун, що при цьому утворився має властивості, які 
наближаються до властивостей перлітного або феритного сірого чавуну 
залежно від вмісту фериту та перліту в структурі металевої основи. 

При відпалі білого чавуну на ковкий графіт виділяється у вигляді 
більш компактних пластівцевих включень, у результаті чого метал набуває 
певних пластичних властивостей (звідки й назва цього виду чавуну). Як і 
сірий чавун, ковкий чавун може бути повністю або неповністю 
графітизованим і поділяється відповідно на феритний, ферито-перлітний і 
перлітний. 

Модифікування чавуну магнієм, церієм (а також ітрієм та іншими 
елементами) приводить до того, що графітні включення приймають 
кулясту або близьку до неї форму. Такий чавун фактично є різновидом 
сірого чавуну, однак через те, що він має високу міцність і пластичність та 
підвищену ударну в'язкість, його класифікують окремо за назвою 
«високоміцний чавун» або «чавун із кулястим графітом». Механічні 
властивості модифікованих чавунів наведені в таблиці 1. 

Високоміцний чавун також поділяється на перлітний, перлітно-
феритний і феритний. 

 
Таблиця 1. Механічні властивості модифікованих низько-

кремністих алюмінієвих чавунів (хімічний склад 3,2 – 3,5 % С; 1,0 % Si;   
0,2 – 0,4 % Mn; 2 – 3 % Al) 

 Форма 
графіту 

σВ, МПа σВ и, МПа δ, % ан, 
кДж/м2 

HB/МПа Спосіб 
відливки 

Пластин-
чатий 

300-400 
350-450 
250-300 

550-600 
500-550 
450-500 

... 

... 

... 

≥ 200 
≥ 100 

... 

1800-2100 
2100-2400 
2200-2500 

Пісчана 
Кокіль 
БПЛ 

Кулько-
подібний 

500-800 
900-1000 

... 

... 
10-12 
3-5 

600-800 
200-400 

2200-2600 
2600-3000 

Пісчана 
ЦБ 

 
Крім пластинчастої форми виділень графіту в сірому чавуні, 

пластівчастої – у ковкому й кулястої – у чавуні з кулястим графітом, існує 
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ще вермикулярна (черв’якоподібна) форма графіту, що визначає ще одну 
форму графітизованого чавуну – чавун з вермикулярним графітом. Сірий, 
ковкий і високоміцний чавун класифікують за механічними властивостями.  

Відповідно до загальної класифікації прийнятий розподіл (табл. 2)  
 
Таблиця 2. Класифікація чавунів 

За твердістю HB, МПа За міцністю, σВ, МПа За пластичністю, δ, % 
М’який ≤ 1490 Звичайної 

міцності 
≤ 200 Непластичний < 1 

Середньої 
твердості 

1490 – 
1970 

Підвищеної 
міцності 

200 – 380 Звичайної 
пластичності 

1 – 5 

Підвищеної 
твердості 

1970 – 
2690 

Високої 
міцності 

≥380 Підвищеної 
пластичності 

5 – 10 

Твердий ≥ 2690   Високої 
пластичності 

> 10 

 
За спеціальними властивостями чавун підрозділяють на зносостійкий, 

антифрикційний, корозійно стійкий, жаростійкий, немагнітний. Для 
конструкційних чавунів (сірий чавун, високоміцний чавун з кулястим 
графітом, ковкий чавун, низьколегований алюмінієвий чавун) 
найважливішими є механічні властивості, які визначають їхнє 
застосування в різних областях машинобудування та металургії, Разом з 
тим до них часто пред'являють також вимоги по зносостійкості, опору 
корозії та іншим фізичним або хімічним властивостям. Ці властивості у 
виливках у деяких випадках забезпечуються застосуванням звичайних 
нелегованих або низьколегованих чавунів. Коли ж вимоги за спеціальними 
властивостями є основними, необхідне застосування середньолегованих 
або високолегованих чавунів. 

 
Вплив термічної обробки на механічні властивості чавуну 
Чавун піддають термічній обробці. Термічну обробку застосовують 

для зняття внутрішніх напружень і стабілізації розмірів виливка, зниження 
твердості й поліпшення оброблюваності, виправлення дефектів лиття по 
відбілу, поліпшення механічних властивостей і підвищення зносостійкості 
(табл. 3, 4). 

Низькотемпературний відпал застосовують для зниження внутрішніх 
залишкових напруг. Повільне нагрівання виливків до 770 – 870 К з 
наступним повільним охолодженням разом з піччю приводять до істотного 
зняття залишкових напруг, механічні властивості чавуну змінюються мало.  

Низькотемпературний графітизуючий (пом'якшуючий) відпал 
застосовують для зниження твердості й поліпшення оброблюваності 
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виливків із сірого чавуну. При цьому підвищується стабільність розмірів, 
незначно підвищується пластичність й ударна в'язкість. 

 
Таблиця 3. Вплив низькотемпературного відпалу при температурі Ө К 

на залишкові напруження σз і механічні властивості чавуну (хімічний 
склад 3,42 % С; 1,48 % Si; 0,80 % Mn; 0,86 % Cr; 0,31 % Ni) 

Ө, К Витрим- 
ка, год. 

              НВ, МПа σВ, 
МПа 

σз,  
МПа 

Зменш., 
% поверхня глиб 25 мм 

Литий  2290-2650 1780 264 23,0 0 
720 3 

6 
9 

2170-2410 
2170-2280 
2170-2350 

1700 
1700 
1870 

256 
256 
275 

22,0 
20,4 
17,0 

5 
12 
26 

820 3 
6 
9 

2170-2250 
2170-2280 
1790-1870 

1780 
1700 
1620 

262 
233 
217 

11,9 
8,7 
8,2 

25 
40 
53 

 
Таблиця 4. Вплив низькотемпературного відпалу при температурі Ө К на 
механічні властивості чавуну з кулькоподібним графітом (хімічний склад: 
3,42 % С; 2,52 % Si) 

Ө, К Витримка, год. σВ, МПа σТ, МПа δ, % НВ, МПа 
Литий  682 498 8,0 2230 

810 8 678 464 7,0 2170 
890 8 626 450 10,0 1970 
920 8 530 415 11,5 1830 
945 8 506 397 16,0 1630 

 
Високотемпературний графітизуючий відпал застосовують для 

одержання ковкого чавуну, а також для зняття відбілу у виливках із сірого 
й магнієвого чавуну з метою підвищення пластичності, зниження твердості 
й поліпшення оброблюваності. 

Нормалізацію застосовують для одержання перлітної основи й 
підвищення механічних властивостей. Для підвищення міцності, твердості 
й зносостійкості деталі із сірого високоміцного й ковкого чавуну піддають 
загартуванню в масло й відпуску; мінімальна температура загартування 
для звичайного чавуну становить 1120 С°, а оптимальна 1200 С° (табл. 5).  

Після загартування чавунні деталі необхідно піддавати відпуску для 
зняття внутрішніх напружень і поліпшення механічних властивостей 
Ізотермічне загартування, у порівнянні зі звичайним, забезпечує більш 
ефективне підвищення зносостійкості та міцності сірого чавуну. 
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Таблиця 5.  Вплив температури нагріву і витримки на твердість 
загартованого сірого чавуну 
 
Витримка, НВ, МПа, при температурі загартування, К 
год. 770 870 970 1070 1120 1170 1220 

0,25 1830 1750 1550 4300 4300 4350 4050 
0,5 1830 1580 1400 4400 4500 4500 4300 
1 1830 1430 1300 4400 4500 4500 4300 
4 1830 1300 1250 4250 4250 4250 3950 

 
Деталі, що піддають ізотермічній обробці, нагрівають під 

загартування до 1100 – 1170 °С, витримують протягом 10 – 90 хв. залежно 
від вихідної структури, охолодження (загартування) деталей роблять у 
рідких ваннах, нагрітих залежно від необхідної твердості й структури 
чавуну до 520 – 870 °С, витримуючи їх з урахуванням повного або 
часткового перетворення аустеніту, і потім охолоджують на повітрі    
(табл. 6).  

 
Таблиця 6. Вплив ізотермічного загартування на механічні властивості 
модифікованого чавуну  

Нагрів до 1130 К й ізотермічна витримка σВ, МПа НВ, МПа 
5 хв. при 810 К 475 – 478 2950 
10 хв. при 750 К 400 – 415 2650 
30 хв. при 700 К 455 – 457 2650 
1 год. при 640 К 471 – 534 2950 
2 год. при 610 К 605 – 610 3400 
4 год. при 590 К 573 – 605 3700 
Литий стан 365 2350 

Ізотермічне загартування виключає можливість утворення гартівних 
тріщин і значно зменшуються внутрішні термічні напруження і 
жолоблення деталей.  

Відпуск загартованого чавуну необхідний для зняття внутрішніх  
напружень, зниження твердості (при температурах відпуску вище  450 С°), 
підвищення міцності й пластичності.  

Для підвищення зносостійкості, поверхневої твердості, корозійної 
стійкості та інших експлуатаційних характеристик чавуни піддають хіміко-
термічній обробці (азотуванню, алітуванню, дифузійному хромуванню, 
сульфідуванню).  
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УДК 669.184 
СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ТИТАНУ  

 
В.С.Богушевський, І.О.Заболотна 

 
Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут»
 

Розглянута технологія отримання лігатур і шихтової заготовки із 
рудних матеріалів, шлаків і шламів доменного, сталеплавильного, 
феросплавного і гальванічного виробництв на базі рідкофазної 
відновлювальної плавки. 

Рассмотрена технология получения лигатур и шихтовой заготовки 
из рудных материалов, шлаков и шламов доменного, сталеплавильного, 
ферросплавного и гальванического производства на базе жидкофазной 
восстановительной плавки. 

Technology of receipt of addition alloys and rod charge is considered 
from ore materials, slags and slurry of blast-furnace, steel-smelting, ferro-
alloy and galvanic production on the base of the liquid phase reduction 
smelting. 

Вступ 
У земній корі міститься близько 0,6 % титану [1]. По поширеності він 

займає четверте місце після алюмінію, заліза і магнію. Титан відрізняється 
поєднанням таких цінних властивостей, як мала щільність, високий рівень 
питомої міцності, корозійній стійкості, холодостійкості, немагнітністю і 
рядом інших цінних фізико-механічних характеристик. Завдяки своїм 
привабливим якостям титан знайшов застосування, передусім в 
авіакосмічній і військовій промисловості, а також в деяких цивільних 
галузях, наприклад в автомобілебудуванні, при виробництві двигунів 
високошвидкісних автомобілів, в системах підвісок, виготовленні 
колінчастих валів, з’єднувальної тяги і вихлопних систем; у хімічній 
промисловості, енергетиці, суднобудуванні, медицині і т. д.  

Головною перешкодою на шляху розширення галузі застосування 
титану є його ціна. Собівартість титану в кілька разів вища, ніж алюмінію. 
Тому власники підприємств шукають менш дорогі способи виробництва, 
які допоможуть зробити їх продукцію привабливішою для 
найрізноманітніших ринків. 
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Виробництво титану 
Виробництво титанової продукції є багатостадійним, наукомістким і 

технологічно складним процесом. Гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК) 
добувають сировину, збагачують її, переробляють і поставляють 
концентрат на підприємства, які виготовляють губчастий титан, який потім 
поступає на металургійні підприємства, що виплавляють металевий титан, 
а з нього отримують зливки, прокат, штампування. 

Уникнути проблем, пов'язаних з виготовленням і переплавкою 
електроду, що витрачається, залучити в переробку більшу кількість 
титанових відходів дозволяють різні способи плавки титану з електродом, 
що не витрачається. Це можуть бути вакуумно-дугова, плазмово-дугова і 
електрошлакові технології. 

В якості електродів, що не витрачаються, при переплавці титана 
застосовують вольфрам і графіт, а також мідні водоохолоджувальні 
електроди. Але і тут виникають проблеми. Так званий електрод, що не 
витрачається, все ж  піддається ерозії, внаслідок чого відбувається 
забруднення титанового зливка включеннями матеріалу електроду. 
Вольфрамовий електрод розтріскується, розмивається бризками металу, 
що переплавляється, внаслідок чого в отриманому зливку можна знайти 
мікрочастки вольфраму. Для надійної роботи матеріал, з якого 
виготовлений електрод, що не витрачається, повинен відрізнятися 
хорошими емісійними властивостями і високою термостійкістю. 

Для поліпшення умов роботи у вольфрамовий електрод вводять торій, 
лантан або ітрій. Такі добавки не лише знижують роботу виходу 
електронів і забезпечують вищу допустиму щільність струму дуги, але й 
підвищують температуру рекристалізації вольфраму, тобто запобігають 
окрихчуванню і підвищують його стійкість. 

У разі застосування графітових електродів, що не витрачаються, 
виявлено навуглецювання титана, для зменшення якого графітовий 
електрод просочують титаном.  

Титан відноситься до хімічно активних металів, тому його переплавку, 
плавку і розливання проводять у вакуумі або захисному середовищі. При 
високих температурах, тим більше в рідкому стані, титан інтенсивно 
реагує з усіма вогнетривкими матеріалами, у тому числі і з оксидами, що 
зазвичай входять до складу вогнетривів, внаслідок чого забруднюється 
киснем. Плавка титану в графітових тиглях приводить до забруднення його 
вуглецем. Вміст домішок в титані істотно впливає на його механічні 
властивості. Розрізняють домішки впровадження (кисень, азот, вуглець, 
водень) і заміщення (залізо і кремній). Домішки підвищують міцність 
титану, але одночасно різко знижують пластичність, причому більше 
негативний вплив чинять домішки впровадження, особливо гази. При 
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введенні усього лише 0,003 % водню; 0,02 % азоту або 0,7 % кисню титан 
повністю втрачає здатність до пластичного деформуванню і крихко 
руйнується [5]. Особливо шкідливий водень, що знижує ударну в'язкість і 
викликає водневу крихкість титанових сплавів. Тому вміст домішок, 
передусім газів, в титані і його сплавах строго обмежують (табл. 1). 

Таблиця 1. Хімічний склад деформуємих титанових сплавів                    
(ГОСТ 19807-91) 

Марка Al V Mo Zr Mn Cr Si Fe O H N C 
ВТ1-
00 

- - - - - - 0,08 0,15 0,10 0,008 0,04 0,05 

ВТ1-0 - - - - - - 0,10 0,25 0,20 0,010 0,04 0,07 
ВТ1-2 - - - - - - 0,15 1,50 0,30 0,010 0,15 0,10 
ОТ4-0 0,4-

1,4 
- - 0,30 0,5-

1,3 
- 0,12 0,30 0,15 0,012 0,05 0,10 

ОТ4-1 1,5-
2,5 

- - 0,30 0,7-
2,0 

- 0,12 0,30 0,15 0,012 0,05 0,10 

ОТ4 3,5-
5,0 

-  0,30 0,8-
2,0 

- 0,12 0,30 0,15 0,012 0,05 0,10 

ВТ5 4,5-
6,2 

1,2 0,8 0,30 - - 0,12 0,30 0,20 0,015 0,05 0,10 

ВТ5-1 4,3-
6,0 

1,0 - 0,30 - - 0,12 0,30 0,15 0,015 0,05 0,10 

ВТ6 5,3-
6,8 

3,5-
5,3 

- 0,30 - - 0,10 0,60 0,20 0,015 0,05 0,10 

ВТ6с 5,3-
6,5 

3,5-
4,5 

- 0,30 - - 0,15 0,25 0,15 0,015 0,04 0,10 

ВТ3-1 5,5-
7,0 

- 2,0-
3,0 

0,50 - 0,8-
2,0 

0,15-
0,40 

0,2-
0,7 

0,15 0,015 0,05 0,10 

ВТ-8 5,8-
7,0 

- 2,8-
3,8 

0,50 - - 0,20-
0,40 

0,30 0,15 0,015 0,05 0,10 

ВТ9 5,8-
7,0 

- 2,8-
3,8 

1,0-
2,0 

- - 0,20-
0,35 

0,25 0,15 0,015 0,05 0,10 

ВТ14 3,5-
6,3 

0,9-
1,9 

2,5-
3,8 

0,30 - - 0,15 0,25 0,15 0,015 0,05 0,10 

ВТ20 5,5-
7,0 

0,8-
2,5 

0,5-
2,0 

1,5-
2,5 

- - 0,15 0,25 0,15 0,015 0,05 0,10 

ВТ22 4,4-
5,7 

4,0-
5,5 

4,0-
2,5 

0,30 - 0,5-
1,5 

0,15 0,5-
1,5 

0,18 0,015 0,05 0,10 

ПТ-
7М 

1,8-
2,5 

- - 2,0-
3,0 

- - 0,12 0,25 0,15 0,006 0,04 0,10 

ПТ-3В 3,5-
5,0 

1,2-
2,5 

- 0,30 - - 0,12 0,25 0,15 0,006 0,04 0,10 

АТ3 2,0-
3,5 

- - - - 0,2-
0,5 

0,20-
0,40 

0,2-
0,5 

0,15 0,008 0,05 0,10 

Примітки: 1. Основа – титан; сплав ВТ5-1 включає 2 – 3 мас. % Sn. 
 2. Сума інших домішок у всіх сплавах становить 0,30, в сплаві ВТ1-00 – 0,10 мас. %. 
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Завдання першої переплавки полягає у видаленні металу-відновника, 
його хлористої солі, водню і порівняно рівномірному розподіленні 
легуючих добавок. Якість поверхні зливка першої переплавки особливого 
значення не має [1]. Мета наступних переплавок полягає в підвищенні 
рівномірності розподілу легуючих добавок, формуванні зливків з 
однорідною структурою і хорошою поверхнею. В якості електроду, що 
витрачається, для першої переплавки використовують заготівку, що 
пресується з губки, титанових відходів і необхідної кількості легуючих 
компонентів. Заготівку діаметром 350...650 мм, завдовжки до 5500 мм 
отримують на спеціалізованих гідравлічних пресах зусиллям до 10000 ТБ 
[2]. 

Класифікація сплавів титану  
За змістом легуючих елементів і домішок сплави титану підрозділяють 

на ряд класів [87, 203]. Усі елементи, присутні в титані, відносяться до  – 
або  – стабілізаторів і можуть бути згруповані за цією ознакою,  – 
стабілізатори підвищують температуру поліморфного    
перетворення і, як правило, мають обмежену розчинність як в  –, так і  – 
модифікаціях титану. До групи  – стабілізаторів відносяться елементи, що 
знижують температуру   – перетворення і звужують область 
існування  – фази. Різноманіття стабільних і нестабільних фаз, які є 
присутніми в сплавах титану залежно від виду і кількості легуючих 
елементів, умов і режимів механіко-термічної обробки, не дозволяє дати 
строгу структурну класифікацію, засновану на співвідношенні  – і  – 
фаз. Тому в цій статті сплави згруповані по рівню механічних 
властивостей, які багато в чому залежать від способу виготовлення. В той 
же час є група жароміцних сплавів титану, додатково легованих 
елементами, вступаючими з титаном в швидкоплинну евтектоїдну реакцію. 
Разом з  – або   – фазами в структурі таких сплавів є присутніми 
інтерметалеві з'єднання, наприклад Ті8А1. Багато промислових титанових 
сплавів, що деформуються, мають задовільні ливарні властивості. Вживані 
ливарні титанові сплави мають межу міцності  в від 850 до 950 МПа, 
проте межа витривалості у них на 40 – 60 % нижча, ніж у тих, що 
деформуються. Пластичність ливарних сплавів також знижена. 

По рівню міцності титанові сплави, що деформуються, 
підрозділяються на сплави підвищеної пластичності ( в сплаву в 
відпаленому стані не більше 600 МПа) (табл. 2, 3), сплави середньої 
міцності ( в  знаходиться в межах 600 – 1000 МПа) (табл. 5, 6) і 
високоміцні сплави ( в  вища 1000 МПа) (табл. 7, 8). Тип структури 
(рівновісна, голчаста, "кошикового плетіння" та ін.) також істотно 
позначається на механічних властивостях титанових сплавів. 
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Таблиця 2. Механічні властивості напівфабрикатів титанових сплавів 
підвищеної пластичності при 293 К (ГОСТ 22178-76) 

Сплав 
(клас) 

Виріб σВ, 
МПа 

σ0,2, 
МПа 

δ, % ан, 
кДж/м2 

НВ, МПа 

ВТ1-00 (α) Прутки d = 10-100 
мм 

300-450 180-300 25 1200 1160-1500

ВТ-1-0 (α) Те ж,  
листи h до 10 мм 

400-550 
400-450 

... 
375 

20 
20 

1000 
... 

1300-1600
... 

ВТ1-1 (α) Прутки d = 30 мм 450-600 ... 25 ... 700 
ВТ2-2 (α) Те ж 550-700 … 20 ... 500 
ОТ4-0 
(псевдо-α) 

Прутки d = 10-100 
мм 
листи h до 10 мм 

500-650 
500-650 

... 
500 

20 
20 

700 
... 

1560-2070
... 

 
Таблиця 3. Межа триваломіцності, повзучості і витривалості (107 

циклів) титанових сплавів підвищеної пластичності після відпалу  

Сплав Виріб Ө, К σ100, МПа σ0,2/100, МПа σ-1, МПа 
ВТ1-00 Лист 293 

473 
... 
... 

... 

... 
160 
110 

ВТ1-0 Те ж 293 
673 

... 

... 
... 
... 

230 
150 

ОТ4-0 Прутки 293 
573 

... 
340 

... 
200 

320 
220 

 
Таблиця 4. Механічні властивості титанових сплавів підвищеної 

пластичності після відпалу в залежності від температури  

Сплав Виріб Ө, К Е, ГПа σВ, 
МПа 

σ0,2, 
МПа 

δ, % φ, % ан, кДж/м2

ВТ1-00 Лист 20 
77 
293 
473 

... 

... 
110 
90 

1200 
850 
400 
210 

850 
500 
270 
110 

10 
15 
20 
20 

40 
50 
60 
60 

800 
1000 
1200 

... 
ВТ1-0 Прутки 20 

77 
293 
473 

... 

... 
110 
90 

1200 
970 
500 
300 

1100 
750 
380 
210 

10 
20 
30 
30 

35 
48 
55 
55 

600 
800 
1000 

... 
ОТ4-0 Лист 293 

523 
673 

115 
87 
... 

550 
330 
290 

500 
280 
250 

15 
20 
10 

40 
... 
... 

1000 
... 
... 
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Таблиця 5. Механічні властивості напівфабрикатів титанових сплавів 
середньої міцності при 293 К (ГОСТ 22178-76, 23755-79) 
Сплав 
(клас) 

Виріб ТО σВ, 
МПа 

σ0,2, 
МПа

δ, % ан, 
кДж/м2 

НВ, 
МПа 

ОТ4 
(псевдо-α) 

Лист, h до 10 мм 
 
прутки d = 10-100 мм 

Отж. 
 
ГК 

700-
900 
700-
900 

720 
 

... 

12-20 
 

10-11 

... 
 

350-
400 

... 
 

2070-
2850 

ВТ4 
(псевдо-α) 

Лист, h до 10 мм 
 
прутки d = 10-100 мм 

Отж. 
 
Те ж 

850-
1050 
850-
1050 

750-
900 
... 

10 
 

10 

... 
 

350 

... 
 

2410-
3210 

ВТ5 (α) Прутки d = 10-100 мм « 750-
950 

720 10 300 2290-
3210 

ВТ6 (α+β) Лист h =1,0-10 мм « 900-
1100 

... 8,0 ... ... 

ВТ20 
(псевдо-α) 

Те ж 
 
прутки d = 25-100 мм 

« 
 

ГК 

950-
1150 
950-
1150 

850-
1050 

... 

8,0-12 
 

10 

... 
 

400 

... 
2250-
3410 

Примітки: ТО – термообробка; Отж. – відпал; ГК – гарячекатана.  
 

Таблиця 6. Механічні властивості титанових сплавів середньої 
міцності після відпалу в залежності від температури 
Сплав Виріб Ө, К Е, ГПа σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % φ, % 
ОТ4 Лист 

h =1,0-10 
мм 

293 
573 
773 

110 
86 
57 

800 
520 
440 

700 
440 
310 

28 
29 
29 

... 

... 

... 
ВТ4 Лист 

h =1,0-4,0 
мм 

293 
573 
773 

110 
... 
... 

1000 
650 
530 

850 
570 
380 

20 
19 
25 

34 
... 
... 

ВТ5 Прутки 
d = 10-
100 мм 

77 
203 
293 
573 
673 

... 

... 
125 
110 
105 

1250 
900 
750 
500 
470 

1150 
850 
720 
450 
400 

6,0 
8,0 
8,0 
9,0 
9,5 

30 
35 
35 
62 
73 

ВТ6 Те ж 293 
523 
723 

125 
... 
97 

1000 
750 
650 

900 
600 
450 

10 
10 
11 

30 
36 
39 
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Таблиця 7. Механічні властивості напівфабрикатів високоміцних 
деформуємих титанових сплавів при 293 К 
Сплав 
(клас) 

Виріб ТО σВ, 
МПа 

σ0,2, 
МПа

δ5, 
% 

ан, 
кДж/м2 

НВ, 
МПа

ВТ14 (α+β)  Лист, h = 0,6-10 мм Отж. 850-
1070 

850-
980 

8,0 600-
1200 

... 

ВТ15 
(псевдо- β) 

Лист, h = 1,0-4,0 мм З. 850-
1000 

650 12 500-
1000 

2700-
2900 

ВТ16 (α+β) Лист, h = 1,0-10 мм Отж. 800-
1000 

780 12 600 ... 

ВТ22 (α+β) Прутки d до 130 мм Те ж 1100-
1300 

1100 12 500 ... 

ВТ23 (α+β) Лист h = 1,5-10 мм « 1100 1050 8,0 1000-
1200 

2550-
2700 

Примітки: ТО – термообробка; Отж. –  відпал; З. – загартування.  
 

Таблиця 8. Механічні властивості високоміцних титанових сплавів 
після термообробки в залежності від температури 
Сплав Виріб Ө, К Е, ГПа σВ, МПа σ0,2, 

МПа 
δ, % φ, % 

ВТ14 Лист 
h =1,0-2,0 
мм 

203 
293 
623 
773 

... 
110 
89 
67 

1500 
1400 
950 
750 

1350 
1300 
750 
600 

1,5-3,5 
6,0-10 
4,0-6,0 
6,0-10 

... 

... 

... 

ВТ15 Лист, 
прутки 

293 
573 
773 

110 
100 
75 

900 
700 
650 

850 
650 
450 

8,0 
10 
12 

... 

... 

... 
ВТ16 Лист 

h =1,5 мм 
293 
573 
723 

110 
90 
80 

1330 
950 
850 

1160 
850 
550 

7,0 
8,0 
9,0 

... 

... 

... 
ВТ22 Прутки 

d = 30 мм 
203 
293 
573 
673 

... 
110 
95 
85 

1350 
1250 
950 
900 

... 
1150 
850 
900 

5,0-10 
10-16 
8,0-16 
10-18 

20-40 
35-50 
35-60 
40-65 
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УДК 669.18 (075.8) 

СПОЖИВЧІ  ВЛАСТИВОСТІ  ПРОДУКЦІЇ ДОМЕНОГО ЦЕХУ
 

В.С.Богушевський, О.В.Шматко 
Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

Наведені основні характеристики продукції доменних цехів . 

Приведены основные характеристики продукции доменных цехов . 

It is given basic characteristics of production of  pig – iron plant. 

Вступ 
Продукцією доменних цехів є чавун, шлак та доменний газ. Ефективне 

доменне виробництво передбачає 100 % використання як чавуну, так і 
шлаку та газу. В теперішній час шлак на металургійних комбінатах 
використовується тільки на 70 – 80 %, доменний газ споживається 
повністю.  

Види, склад та призначення доменних чавунів 
Вміст основних елементів C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Cu, As в чавунах 

регламентується відповідним ДСТУ або технічними умовами. 
Склад чавуну, що отримують в ході доменної плавки, визначається 

вимогами споживачів і можливостями доменної плавки. Згідно з цим 
намагаються підбирати склад шихтових матеріалів і технологічний режим 
плавки. 

Доменні чавуни за своїм призначенням поділяються на три види: 
а) переробний – призначений для подальшої переробки в сталь; 
б) ливарний – використовується після переплаву в чавуноплавильних 

цехах для відливки великих деталей; 
в) доменні феросплави  – використовуються в якості розкиснювачів                     

або легуючих присадок в сталеплавильному і чавуноливарному 
виробництві. 

На долю переробного чавуну припадає близько 90 % від загального 
виробництва чавуну. За ДСТУ він звичайно включає: 0,3 – 1,2 % Si,         
0,2 – 1,0 % Mn, 0,15 – 0,2 % P і 0,02 – 0,07 % S. Останнім часом 
спостерігається тенденція до зниження вмісту мангану до 0,3 – 0,6 %. В 
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чавунах деяких марок, призначених для переробки в кислих конверторах 
фосфор не повинен перебільшувати 0,07%, а в тих, що використовуються 
для спеціальної переробки з отриманням не тільки чавуну, а й 
фосфористого шлаку, необхідно, щоб вміст фосфору складав 1,3 – 2,0 %.                         

При переробці чавуна в рідкому стані масова частка вуглецю, що 
насичує чавун, може бути представлена виразом [1]: 

Снас=1,34+0,00254tч – 0,3Siч – 0,34Pч – 0,39Sч – 0,045Ni4 + 0.024Mn4 +       

       + 0,056Cr + 0.14Tiч + 0,08Vч, 

де – Siч, Pч, Sч, Ni4, Mn4, Crч, Tiч, Vч – вміст відповідних елементів у 
чавуні, %, tч – температура чавуна, 0С.   

Ливарний чавун по вмісту фосфору ділять на 4 класи: А – до 0,1 % Р 
(мало фосфорний), Б – 0,1 – 0,3 % Р (звичайний) и високофосфорні чавуни 
класів В і Г з вмістом фосфору відповідно 0,31 – 0,7 і 0,71 – 1,2 %. Для 
виготовлення високоміцних виробів використовують чавуни з низьким 
вмістом фосфору, а для художнього лиття – високо фосфорні чавуни. 

Кожен клас ливарних коксових чавунів складається з шести марок 
(ЛК). Чавун з найбільшим вмістом кремнію марки (ЛКО) має 3,25 – 3,75 % 
Si. В кожній наступній марці кремнію на 0,5 % менше. Крім цього кожну 
марку поділяють на три групи за вмістом мангану (0,5; 0,51 – 0,9;               
0,91 – 1,3 %) і на три категорії за вмістом сірки (0,02 – 0,05; 0,03 – 0,06; 
0,04 –  0,07 %). 

 До доменних феросплавів відносяться: фероманганець (70 – 75 % Mn 
і більше, до 2 % Sі, 0,33 – 0,45 % P, до 0,03 % S); бідний                   
феросиліцій (9 – 13 % Si й інколи до 18 % Sі, до 3 % Mn, ≤ 0,2 % Р і до   
0,04 % S) і дзеркальний чавун (15 – 25 % Mn,≤ 2 %Si, ≤ 0,18 – 0,22 % P і до 
0,03 % S). 

За вмістом додаткових компонентів чавун поділяють на нелегований, 
низьколегований, середньолегований і високолегований. Нелегованим 
вважають чавун, що містить до 3,5 – 4 % Si, 1,5 – 2 % Мn, 0,3 % Р, 0,2 –  
0,25 % S і до 0,1 % таких елементів як хром, нікель, мідь. У 
низьколегованому чавуні вміст кожного з легуючих елементів звичайно не 
перевищує 1,0 – 1,5 %, у середньолегованому він може досягати 7 %, а у 
високолегованому перевищує 7 – 10 % . Добавки сотих і навіть тисячних 
часток відсотка таких елементів, як магній, азот, бор, вісмут, вважаються 
легуючими (мікролегування, модифікування). 

 За ступенем графітизації чавуни поділяють на білий ( практично не 
графітизований), відбілений  (частково графітизований) і сірий ( в значній 
мірі або повністю графітизований). 
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Споживчі властивості доменного шлаку 
Чим бідніша на залізо шихта і чим вища потрібна основність шлаку, 

тим більший вихід шлаку із печі. Зазвичай при виплавці переробного або 
ливарного чавунів вихід шлаку становить приблизно 0,3 – 0,6 тонн на 1 
тонну чавуну. 

 Основними складовими шлаку являються оксиди кремнію (SiO2), 
кальцію (CaO), алюмінію (Al2O3), магнію (MgO), а також невеликі 
кількості закису заліза (FeO), мангану (MnO) і сульфідів металів (FeS, 
MnS, CaS, MgS). В шлаках зазвичай знаходиться 0 – 22 % глинозему 
(Al2O3), 38 – 42 % кремнезему (SiO2), 38 – 48 % вапна (CaO), 2 – 12 % 
магнезиту (MgO). Основність шлаку 0,9 – 1,3. 

 Доменні шлаки широко використовуються в якості сировини для 
виробництва різних будівельних матеріалів: цементу, зв’язуючих  речовин, 
розчинів та бетонів, шлакової вати, дорожньої бруківки та інших 
матеріалів. 

Щорічно переробляють та використовують приблизно 34 млн. тонн 
доменних шлаків, або 75 % річного виробництва. Основну частину 
вогняно-рідкого шлаку (> 50 %) піддають грануляції, тобто швидкому 
охолодженню водою або повітрям с отриманням дрібних твердих зерен 
шлаку (гранул). Використовують для виробництва цементу та 
вапнянозв’язуючих речовин. 

 Частину рідкого шлаку замість грануляції піддають застиганню без 
спеціального охолодження в бетонних траншеях або охолодженню з 
подачею під шар шлаку невеликої кількості води. В першому випадку 
отримують литий шлаковий щебінь, який після подрібнення  і сортування 
використовують як баласт при будівництві автомобільних та залізничних 
доріг або в якості заповнювача для бетонів. В другому – отримують 
пористий шматковий матеріал („термозит” або шлакову пемзу), що 
використовується як наповнювач легких бетонів. Переплавом у вагранках 
або у спеціальних печах литого шлакового щебіня з наступною обробкою 
розплаву парою або стисненим повітрям із доменних шлаків отримують 
шлакову вату, що використовується для тепло- і звукової ізоляції у 
будівництві. 

Доменний (колошниковий) газ.    

Із одної тонни коксу, що спалений у доменній печі, утворюється 
близько 5000 м3 колошникового газу, склад якого залежить від умов 
плавки і коливається в широких межах, %: 10 – 18 СО2, 24 – 32 СО, 0,2 – 
0,5 СН4, 1,0 – 2,0 Н2, 55 – 59 N2. Теплота згорання газу р

нQ  = 3500 – 4000 
кДж/м3. При збагаченні дуття киснем (до 30 %) і використанні природного 
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газу змінюється склад газу, %: 10 – 22 СО2, 25 – 32 СО, 8 – 12 Н2, 43 – 45 % 
N2. Теплота згорання газу при цьому підвищується: р

нQ  = 4200 – 4500 
кДж/м3. Колошниковий газ містить 50 – 60 г/м3 пилу. Газ із таким вмістом 
пилу для використання як паливо непридатний. Тому його очищують від 
пилу і доводять вміст пилу до 0,02 г/м3. 

Основне використання доменного газу – опалення коксових батарей, 
заводські теплоелектростанції й опалення нагрівальних печей прокатного 
виробництва. Останнім часом на металургійних комбінатах 
використовується весь доменний газ. 
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Розглянуті питання прийняття рішень в умовах ризику і 
невизначеності. Запропоновані рекомендації по досягненню 
конкурентно-спроможності кафедри. 

Рассмотрены вопросы принятия решений в условиях риска и 
неопределенности. Предложены рекомендации по достижению 
конкурентно-способности кафедры. 

The problems of decision making under risk and uncertainty are 
discussed. Recommendations for achieving competitive ability of the 
department are proposed. 

 
Введение      
Принятие решений в самых различных сферах жизни – одна из самых 

захватывающих и таинственных областей человеческой деятельности. 
Именно принятие верных решений приносит процветание и удачу 
предприятиям, приводит к желаемому результату наши начинания, помогает 
добиться личного успеха. 

Выработка наилучших решений – это и наука, и искусство. И, как всякая 
интеллектуальная деятельность, требует много знаний и умений. В данной 
статье речь пойдет о риске, трудных ситуациях и путях их преодоления.      

Принятие решений, сопряженных с риском 
Опыт человечества свидетельствует: тот, кто умеет вовремя рисковать, 

оказывается в большом выигрыше.  
 Слово „риск” испано-португальского происхождения и означает 

„подводная скала” („риск” похоже на „риф”), т.е. опасность. Под риском 
следует понимать „действие наудачу, в надежде на счастливый исход”. Из 
такого определения понятно – идти на риск нас вынуждает неопределенность, 
неясность обстановки: необходимо действовать, а как – неизвестно.  

Из краткого определения риска [1] следует, что: 
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– он представляет собой образ действий в неясной, неопределенной 
обстановке (наудачу); 

– рисковать следует лишь в тех случаях, когда возможен успех (в 
надежде); 

– ожидаемый положительный результат риска носит закономерный 
характер (счастливый исход). 

При принятии решений, сопряженных с риском, наряду с объективными 
условиями обстановки важное значение имеют субъективные факторы, 
определяемые в первую очередь чертами личности менеджера – того, кто 
идет на риск.  

Под лицом, принимающим решение, мы будем понимать систему (лицо 
или круг лиц), которая производит выбор альтернативы и несет 
ответственность за свое решение. Лишь при наличии этих двух условий – 
выбора и ответственности – можно с полным основанием говорить о том, что 
решение принято конкретным юридическим лицом. Выбор альтернативы 
свидетельствует о волевом рациональном действии, упоминание об 
ответственности указывает на заинтересованность принимающего решение в 
достижении определенной цели. 

Для психологического анализа черт менеджеров, принимающих 
решение, необходимо установить общие и индивидуальные свойства 
характера тех, кто решает, и оценить их влияние на принятие решения, 
связанного с риском. Общими чертами лиц, принимающих решение, 
являются целеустремленность, характеристика системы памяти, структура 
познавательной деятельности, наличие определенных правил (стратегии) при 
выборе альтернативы. Индивидуальными чертами лица, принимающего 
решение, являются черты личности человека, его творческие способности.  

Ситуационный менеджмент и принятие управленческих решений 
В общем виде управление выступает как определенный тип 

взаимодействия между двумя субъектами, один из которых в этом 
взаимодействии находится в положении субъекта управления, а другой – в 
положении объекта управления. Об управленческом взаимодействии можно 
говорить только тогда, когда объект управления выполняет команды субъекта 
управления. Только тогда осуществляется процесс управления.  

Менеджмент как управление – это планирование, прогнозирование, 
мотивация, контроль, регулирование деятельности людей на предприятии. 

Быстрая смена экономических ситуаций, обострение проблем на 
валютном и финансовом рынках, нестабильность во внутренней и внешней 
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среде организации создали условия возникновения, кроме системного, еще 
одного подхода к управлению – ситуационного менеджмента [2]. 

 Центральным моментом ситуационного менеджмента является 
ситуация, т.е. конкретный набор изменяющихся обстоятельств, которые 
влияют на организацию в данный конкретный момент.  

Согласно концепции ситуационного менеджмента вся организация 
управления на предприятии является ответом на разные факторы, которые 
характеризуют данную ситуацию. Организация и методы управления 
осуществляются соответственно ситуации, в которой в данный момент 
находится предприятие. Изменяется ситуация – изменяются конкретные 
задачи, организация и методы управления. 

Таким образом, ситуационный менеджмент – это управление при 
постоянном обновлении с ориентацией на конкретную ситуацию.  

Главной целью ситуационного менеджмента является формирование 
теоретических знаний и практических навыков в принятии управленческих 
решений в разных ситуациях хозяйственной деятельности с учетом 
психологических особенностей людей. 

Основные задачи ситуационного менеджмента: 
– усвоение методов ситуационного менеджмента на основе достижений 

теории личности и систем искусственного интеллекта; 
– усвоение анализа ситуаций и принятие решений в сложных 

психологических условиях при отсутствии достаточной информационной 
поддержки; 

– использование научных методов в практических вопросах 
менеджмента организаций. 

     Формирование ситуационного менеджмента в Украине 
осуществляется под влиянием ряда весомых факторов: 

– переход к рыночному механизму и объединение его с государственным 
регулированием; 

– изменения в структуре потребителей, в продукции и услугах, 
ориентация менеджмента преимущественно на удовлетворение потребностей 
в предметах потребления; 

– обострение внутренней конкуренции вследствие ограниченности ресу-
рсов и снижение спроса на традиционную отечественную продукцию; 

– интернационализация конкуренции и связанной с этим принудительной 
адаптации к международным стандартам; 

– усиление социальных и экономических требований к деятельности 
организаций и учреждений, ориентация менеджмента на внешние факторы 
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эффективности организации; 
– возрастающий уровень комплексности реализованной продукции и 

услуг, диверсификации и кооперации организаций; 
– профессионализация менеджмента, повышение его социальной 

значимости и оценки, стремление его к повышению профессионального 
уровня. 

Гигантские социальные преобразования, вызванные динамикой 
экономического и технологического развития, требуют от менеджмента 
новых подходов. Процессы глобализации расширяют пути развития 
информационных технологий. Новые информационные технологии могут 
изменять структуру экономики и социальных перемен. В этих условиях 
информация в XXI в., очевидно, станет четвертым экономическим фактором 
вместе с сырьем, трудом и капиталом. Таким образом, управленческая 
деятельность на фоне процессов глобализации в XXI в. будет иметь 
первоочередное значение в принятии решений, направленных на 
эффективность деятельности предприятий. Процессы глобализации и 
информатизации экономической деятельности приводят к новым сложным 
условиям в зависимости от ситуации. 

Новая парадигма управленческой философии, основана на объединении 
системного и ситуационного подходов к управлению. 

На современном этапе ситуационный менеджмент используется в 
условиях неопределенности, потому что ситуационный подход 
характеризуется большей конкретизацией и приближением к практическим 
проблемам, чем системный – они дополняют друг друга. 

Процесс принятия решений сложен и многосторонен. Он включает 
целый ряд стадий и операций. Механизм принятия управленческого решения 
лежит в соблюдении определенной процедуры и выполнении обязательных 
действий. 

1. Основой всякого решения является проблемная ситуация, которая 
требует разрешения. Задача менеджера на этом этапе лежит в анализе 
проблемной ситуации, т.е. в определении и изучении состояния дел, цели и 
предварительного формулирования критериев решения. 

2. Выявление ограничений и определение альтернатив. Причиной 
проблемы могут быть силы, которые находятся вне организации (внешняя 
среда) и которые менеджер не в состоянии изменить. 

Такие ограничения сужают возможности принятия оптимальных 
решений. Поэтому необходимо определить источник и суть ограничений и 
наметить возможные альтернативы. Т.е. целесообразно определить все 
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возможные действия, которые устраняют причины проблемы. 
3. Принятие решений. На этой стадии разрабатываются альтернативные 

решения, дается их оценка и отбирается альтернатива с наиболее 
благоприятными общими последствиями. 

4. Реализация решения. Процесс не заканчивается выбором альтернатив, 
на стадии реализации применяются меры по конкретизации решения и 
доведения его до исполнителей, т.е. ценность решения состоит в том, что оно 
реализовано. 

5. Контроль за исполнением решения. В процессе контроля выявляются 
отклонения и вносятся поправки, которые помогают реализовать решение 
полностью. С помощью контроля устанавливается так называемая обратная 
связь между управляющей и управляемой системами. 

Независимо от подхода, выбранного лицом, принимающим решение, 
существуют определенные шаги, которые оно проходит в процессе принятия 
решений. Процесс может быть разбит на шесть шагов: 

1) определение проблемы; 
2) установление целей; 
3) разработка альтернативных решений; 
4) выбор альтернативы; 
5) реализация решения; 
6) оценка результатов.           
 Менеджмент знаний - основа новой модели управления 
В новой информационной экономике, когда успех или поражение 

компании зависит от ее способности использовать интеллектуальные активы, 
управление знаниями становится основным фактором конкуренто-
способности. 

Можно выделить два основных фактора [3], почему знания становятся 
новой парадигмой менеджмента и почему именно сейчас: 

1. Глобальная конкуренция. Постоянно рушатся границы, разделяющие 
субъектов мирового рынка. В глобальной экономике покупатель уже не 
должен искать себе место в треугольнике предложения поставщика 
(„Скорость – Стоимость – Качество”) – он может быстро получить товар 
высокого качества по приемлемой цене. 

Постоянно растет роль гибкого сервиса и особых условий 
взаимодействия с заказчиком. Быстрые перемены в сопровождении с 
повышением конкурентного давления требуют, чтобы фирмы задавали себе 
все лучшие вопросы и находили все лучшие ответы на эти вопросы быстрее, 
чем их конкуренты.  
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 2. Технологические достижения цифрового века. Технологические 
достижения, разрушившие границы времени и пространства, сегодня 
предлагают все более быстрые пути для коммуникации и сотрудничества. 
Технологии также создали более эффективные способы поиска, 
структурирования, интеграции и использования знаний в бизнес-процессах. 

Конкурентное преимущество, основанное на знании, устойчиво, так как 
чем больше фирма знает, тем больше она может узнать. Устойчивость в 
конкурентном преимуществе может приходить к фирме, знающей что-то, что 
обеспечивает возможность синергизма знаний, недоступную конкурентам. 
Новые знания интегрируются с существующими в организации для 
разработки уникального видения и создания новых, более значимых знаний. 
Организации, следовательно, должны осуществлять мониторинг тех областей 
обучения и экспериментирования, где потенциальный конкурент может 
увеличить свои знания. 

 
Выводы 
Существенность знания как основы конкурентного преимущества 

кафедры идет от знания, большего, чем у конкурентов, при наличии 
временных ограничений для конкурентов в достижении такого же уровня 
знаний. В отличии от физических ресурсов знания увеличивают свой 
экономический потенциал возврата при использовании, т.е. возникает 
самовоспроизводящийся цикл. Если кафедра может идентифицировать те 
области деятельности, где ее знания дают ей преимущество в конкуренции, и 
если эти уникальные знания способны обеспечить прибыль, то может 
возникнуть мощное и существенное конкурентное преимущество ее в 
выделенных областях. 

Понимание знания как стратегического ресурса является результатом 
эволюционного процесса роста зрелости кафедры, который в первую очередь 
стимулируется усилением конкуренции и насыщением рынка.    
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У даній статті розглянуті основні принципи і особливості 
маркування сталей в Україні і світі. 

В данной статье рассмотрены основные принципы и особенности 
маркировки сталей в Украине и мире. 

Вasic principles and marking features became in Ukraine and world 
considered in this article. 

Вступ 
Деталі машин і приладів, що сприймають навантаження, повинні мати 

жорсткість і міцність, достатні для обмеження пружної та пластичної 
деформації, при гарантованій надійності і довговічності.  

Кожному інженеру абсолютно необхідно знати класифікацію та 
маркування матеріалів, призначених для виготовлення деталей машин і 
конструкцій. До  числа таких матеріалів відносяться метали та їх сплави. 

Кожна країна використовує свої особливості маркування, 
застосовуючи при цьому окремі позначення, що регламентовані 
стандартами цих країн. 

Постановка задачі 

Дослідити відповідність стандартів в Україні і інших розвинених 
країнах світу, які особливості маркування при цьому використовують. 

Результати досліджень 

1. Принципи маркування сталей в Україні 

В Україні прийнята літерно-цифрова система маркування легованих 
сталей. Кожна марка сталі має визначене сполучення літер і цифр. Легуючі 
елементи позначаються буквами: Х – хром, Н – нікель, В – вольфрам,       
М – молібден, Ф – ванадій, Т – титан, Ю – алюміній, Д – мідь, Г – манган, 
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С – силіцій, К – кобальт, Ц – цирконій, Р – бор. Літера А в середині марки 
сталі показує вміст азоту, а в кінці марки – ознака, що сталь високоякісна.  

Для конструкційних марок сталі перші дві цифри показують вміст 
вуглецю у сотих частках відсотка. Якщо вміст легуючого елемента більше            
1 %, то після літери наводиться його середнє значення у цілих відсотках. 
Якщо вміст легуючого елемента біля 1 % або менше, то після відповідної 
літери цифра не ставиться. 

Як основні легуючі елементи в конструкційних сталях 
використовують хром до 2 %, нікель 1 – 4 %, манган до 2 %, силіцій 0,6 – 
1,2 %. Такі легуючі елементи, як молібден, вольфрам, ванадій, титан зви-
чайно вводять у сполучені з хромом, нікелем з метою додаткового покра-
щення тих чи інших фізико-механічних властивостей. В конструкційних 
сталях ці елементи звичайно знаходяться в таких межах, %: 0,2 – 0,4 Mo; 
0,5 – 1,2 W; 0,1 – 0,3 V; 0,1 – 0,2 Ti. Наприклад, сталь 18ХГТ вміщує, %: 
0,17 – 0,23 С; 1,0 – 1,3 Cr; 0,8 – 1,1 Мn; біля 0,1 Ті. Сталь 38ХН3МФА, %: 
0,33 – 0,40 С; 1,2 – 1,5 Cr; 3,0 – 3,5 Ni; 0,35 – 0,45 Мо; 0,1 – 0,18 V. Сталь 
30ХГСА, %: 0,32 – 0,39 С;               1,0 – 1,4 Cr; 0,8 – 1,1 Мn; 1,1 – 1,4 Si.            

В інструментальних сталях на початку позначення марки сталі 
ставиться цифра, що показує вміст вуглецю в десятих частках відсотка. 
Початкову цифру не приводять, якщо вміст вуглецю біля 1 %. Наприклад, 
сталь 3Х2В8Ф вміщує, %: 0,3 – 0,4 % С; 2,2 – 2,7 Cr; 7,5 – 8,5 W. Сталь 
5ХНМ, %: 0,5 – 0,55 С; 0,5 – 0,8 Cr; 1,4 – 1,8 Ni; 0,19 – 0,3 Мо. Сталь ХВГ, 
%: 0,90 – 1,05 С; 0,9 – 1,2 Cr; 1,2 – 1,6 W; 0,8 – 1,1 Мn. 

В позначенні марки підшипникової сталі входять: літера „Ш” разом із 
літерами, що позначають легуючі елементи. За літерою Х (легована 
хромом) приводять цифри, що відповідають масовій частці хрому у 
десятих частках відсотка (наприклад, ШХ15, ШХ15СГ, ШХ20СГ). 

Літера „А” в кінці марки будь-якої сталі, показує, що сталь відноситься  
до категорії високоякісної (30ХГСА, У7А), у середині позначення 

марки – сталь легована азотом (16Г2АФ), на початку марки, що сталь 
автоматна підвищеної оброблюваності різанням (А35Г). Літери АС на 
початку марки вказують, що сталь автоматна вміщує свинець (АС35Г2). 

Особливо високоякісну сталь позначають додаванням через тире у 
кінці марки літери „Ш” або інших літер (табл. 1). Це позначає, що сталь 
піддавалася електрошлаковому переплаву, що забезпечує ефективне 
очищення від сульфідів і оксидів. 

У кінці марки конструкційної сталі можуть бути додаткові літерні 
позначення: ПП – сталь низької прогартованості; Л – ливарна, К – сталь 
для котлів й інше. 

Будівельну сталь позначають літерою „С” і цифрами, що відповідають 
межі текучості прокату. Літера „К” в кінці такої марки – варіант складу 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.2011 
 

170 
 

сталі з підвищеною корозійною стійкістю в атмосфері, а літера „Т” – 
термозміцнений прокат (наприклад, С245, С345Т, С390К). 

При маркуванні електротехнічних сталей (1211, 1313, 2211 й інші) 
перша цифра позначає клас за структурним станом і видом прокатки, друга 
– вміст силіцію, третя – втрати на гістерезис, четверта – групу за основною 
нормуючою характеристикою. Разом перші три цифри означають тип 
сталі, а четверта – порядковий номер цього типу сталі.      

Для виготовлення рейок широкої колії типів Р75, Р65, Р50 
використовують марки сталі М76, М74, де літера „М” позначає 
мартенівський спосіб виробництва, а цифри – середній вміст вуглецю у 
сотих частках відсотка.  

Таблиця 1. Доповнення до марочних позначень високо- і особливо- 
високоякісних сталей  

Доповнення до 
марочного 
позначення 

 
Первинна обробка 

 
Наступний переплав 

ВД Вакуумно-дуговий переплав – 
ВІ Вакуумно-індукційна виплавка – 
ІД Те ж Вакуумно-дуговий 
ІП „ Плазмово-дуговий 
ІШ „ Електрошлаковий 
ІЛ „ Електронно-променевий 
ГР Газокисневе рафінування – 
П Плазмово-дуговий переплав – 
ПТ Плазмова виплавка – 
ПД Те ж Вакуумно-дуговий 
ПЛ „ Електронно-променевий 
ПП „ Плазмово-дуговий 
ПШ „ Електрошлаковий 
СШ Обробка синтетичним шлаком – 
Ш Електрошлаковий переплав – 
ШД Те ж Вакуумно-дуговий 
ШЛ „ Електронно-променевий 
ШП „ Плазмово-дуговий 
ЕЛ Електронно-променевий переплав – 

В позначеннях марок швидкорізуючої сталі літера „Р”, цифра, що 
вказує середню масову частку вольфраму у відсотках. У всіх марках цієї 
сталі масова частка хрому складає 4 %, тому в позначені марки літера „Х” 
відсутня. Ванадій, масова частка якого в різних марках коливається від 1 
до 5 %, позначається літерою „Ф” у марці, якщо його середня масова 
частка становить більше 2,5 %. Масова доля вуглецю в марочному позна-
чені не наводиться, так як вона пропорційна масовій частці ванадію. Якщо 
сталь легована молібденом або кобальтом, їх масова частка позначається в 
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марці. Наприклад, швидкоріжуча сталь марки Р9М4К8 вміщує, %: 1,0 – 1,1 
С; 3,0 – 3,6 Cr; 8,5 – 9,6 W; 2,1 – 2,5 V; 7,5 – 8,5 Со; 3,8 – 4,3 Мо.  

  Нестандартні леговані сталі, що випускаються різними 
підприємствами позначають так. Завод „Електросталь” – літери ЭИ 
(електросталь дослідна) або ЭП (електросталь пробна). Легована сталь 
виробництва Златоустівського металургійного заводу позначається 
літерами ЗИ, заводом „Дніпроспецьсталь” – ДИ. У всіх випадках літер йде 
порядковий номер сталі, наприклад, ЭИ 417, ЭП 767, ЗИ 8, ДИ 11 і т.д. 
Після засвоєння марки металургійними і машинобудівними заводами 
умовні позначення замінюють загально прийнятним маркуванням, що 
відображає хімічний склад сталі. 

Ливарні сталі маркуються тією ж літерно-цифровою системою, як і 
деформуємі, але в кінці марки додатково ставиться літера „Л”. 

Жерсть в залежності від призначення, якості поверхні і властивостей 
поділяється на марки ЧЖК, ЧЖР, ГЖК, ГЖР, ЕЖК, ЕЖК-Д, ЕЖР і ЕЖР-Д. 
Літери в позначені марок: ЖК – жерсть консервна, ЖР – жерсть різного 
призначення, крім тари для харчових продуктів, Ч – чорна, Г – гарячого 
лудіння, Е – електротехнічного лудіння, Д – жерсть з диференційним 
покриттям. 

2. Особливості маркування сталей в стандартах США 

У відповідності з національними стандартами ASTM (American 
Society for Testing and Materials) i SAE (Society Automotive Engineers) в 
CША прийнята цифрова система маркування конструкційних сталей, в яку 
іноді добавляють літери. Більшість сталей, за винятком корозійностійких і 
жаростійких, маркується чотирьохзначним числом. Перша цифра вказує 
основний легуючий елемент, друга його вміст у відсотках, третя і четверта 
– вміст вуглецю в сотих частках відсотка. Перша цифра 1 прийнята для 
позначення вуглецевих сталей, в цьому випадку друга цифра 0. Наприклад, 
сталь марки 1015 по ASTM-SAE відповідає сталі марки 15 по ДСТУ 3684-
98, а 1045 – марці 45. 

Перша цифра 2 відповідає сталям, що леговані Ni; цифра 3 – Ni і Cr;        
4 – Mo, Mo і Cr, Мо, Cr і Ni; 5 – Cr; 6 – Cr і V; 7 – Cr і W; 8 – Ni, Cr і Мо;              
9 –  також Ni, Cr і Мо. Таким чином сталь марки 5140 по ASTM-SAE 
відповідає марці 40Х, а сталь 8625, що легована Ni, Cr і Мо, вміщує, %: 
0,23 – 0,28 С; 0,4 – 0,7 Ni; 0,4 – 0,6 Cr; 0,15 – 0,25 Мо; 0,15 – 0,35 Sі; 0,7 – 
0,9 Mn; 0,035 Р; 0,040 S. Система позначень ASTM-SAE приведена в 
таблиці 2. 
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Таблиця 2. Система позначення за ASТМ-SAE  

Позначення Тип сталі і вміст легуючих елементів, % 
Вуглецеві сталі 

10хх Без легуючих (Mn до 1,00) 
11хх Сірчана 
12хх Сірчана і фосфорна 
15хх Без легуючих (Mn 1,00 – 1,65) 
                      Манганові 
13хх Mn 1,75 
                       Нікелеві 
23хх Ni 3,50 
25хх Ni 5,00 

Нікель-хромові 
31хх Ni 1,25; Cr 0,65 i 80 
32хх Ni 1,75; Cr 1,07  
33хх Ni 3,50; Cr 1,50 i 1,57 
34хх Ni 3,00; Cr 0,77  

Молібденові 
40хх Мо 0,20 і 0,25 
44хх Мо 0,40 і 0,52 

Хромомолібденові 
41хх Cr 0,50, 0,80 i 0,95; Мо 0,12, 0,20, 0,25 і 0,30 

Продовження табл.2
Нікельхромомолібденові 

43хх Ni 1,82; Cr 0,50 і 0,80; Мо 0,25  
43ВVхх Ni 1,82; Cr 0,50; Мо 0,12 і 0,25; V не менше 0,03 
47хх Ni 1,05; Cr 0,45; Мо 0,20 і 0,35 
81хх Ni 0,30; Cr 0,40; Мо 0,12 
86хх Ni 0,55; Cr 0,50; Мо 0,20 
87хх Ni 0,55; Cr 0,50; Мо 0,25 
88хх Ni 0,55; Cr 0,50; Мо 0,35 
93хх Ni 3,25; Cr 1,20; Мо 0,12 
94хх Ni 0,45; Cr 0,20; Мо 0,20 
97хх Ni 0,55; Cr 0,20; Мо 0,20 
98хх Ni 1,00; Cr 0,80; Мо 0,25 

Нікельмолібденові 
46хх Ni 0,85 і 1,82; Мо 0,20 і 0,25 
48хх Ni 3,50; Мо 0,25 

Хромисті 
50хх Cr 0,27, 0,40 і 0,65 
51хх Cr 0,80, 0,87, 0,92, 1,00  і 1,05 
50ххх Cr 0,50 
51ххх Cr 1,02, С не менше 1,00 
52ххх Cr 1,45 
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Хромованадієві 
61хх Cr 0,60, 0,80, і 0,95 

Хромовольфрамові 
72хх W 1,75; Cr 0,75 

Силіцієманганові 
92хх Si 1,40 i 2,00; Mn 0,65, 0,82 i 0,85; Cr 0,00 i 0,65 

Високоміцні низьколеговані 
9хх Різні марки за SAE 

Борвміщуючі сталі 
ххВхх В – позначення сталі з бором 

 
Якщо сталь повинна забезпечувати необхідну прогартованість, то 

після цифр ставиться літера Н, наприклад, 8625Н. Виплавка сталей в 
електропечах позначається літерою Е, що розташовується перед цифрами. 
У випадку мікролегування бором між першою і другою парою цифр 
ставиться літера В, наприклад, 94В15. Кулько підшипникові сталі 
маркують п’ятизначним числом, в якому три останні цифри відповідають 
вмісту хрому у сотих частках відсотка.  

Корозійностійкі й жаростійкі сталі маркуються тризначним числом, в 
якому перша цифра відповідає сталям наступних систем легування: 2хх – 
Cr, Mn, Ni з азотом; 3хх – Cr, Ni; 4хх – Cr; 5хх – Cr, Mо; 6хх – Cr, Ni, Мо, а 
також Cr, Mо з іншими легуючими. Наприклад, сталь марки 202 вміщує, 
%: 0,15 С; 17 – 19 Cr; 7,5 – 10 Mn; 4 – 6 Ni, 0,25N, а сталь марки 304: 0,15 
С; 18 – 20 Cr; 8 – 10,5 Ni. 

Хімічні склади деяких сталей, що виробляються в США, приведені в 
таблицях 3 – 5, приклади маркування аналогів конструкційних легованих 
сталей в Україні і США в таблиці 6. 

 

Таблиця 3. Хімічний склад конструкційних сталей США 

Марка C Si Mn P S Cr Ni 

1010 0,08-0,13 0,20-0,35 0,30-0,60 0,04 0,05 – – 

1020 0,17-0,24 0,20-0,35 0,30-0,60 0,04 0,05 – – 

1034 0,31-039 0,20-0,35 0,50-0,80 0,04 0,05 – – 

1045 0,42-0,51 0,20-0,35 0,60-0,90 0,04 0,05 – – 

1060 0,54-0,66 0,20-0,35 0,60-0,90 0,04 0,05 – – 

1070 0,64-0,76 0,20-0,35 0,60-0,90 0,04 0,05 – – 

4130* 0,28-0,33 0,20-0,35 0,40-0,60 0,04 0,04 0,8-1,1  

4150* 0,48-0,53 0,20-0,35 0,80-1,05 0,04 0,04 0,8-1,1  

5145 0,43-0,48 0,20-0,35 0,70-0,90 0,04 0,04 0,7-0,9  

5110 0,95-1,10 0,20-0,35 0,25-0,46 0,025 0,025 0,9-1,15  
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8620* 0,18-0,23 0,20-0,35 0,70-0,90 0,04 0,04 0,4-0,6 0,4-0,7 

8650* 0,48-0,53 0,20-0,35 0,75-1,00 0,04 0,04 0,4-0,6 0,4-0,7 

9310* 0,08-0,13 0,20-0,35 0,45-0,65 0,025 0,025 1,0-1,4 3,0-3,5 

 * Вміст молібдену 0,15 – 0,25 
 

Таблиця 4. Хімічний склад інструментальних сталей США 

Марка C Si Mn Cr Mo V W 

H11 0,35 1,00 0,30 5,00 1,50 0,40 – 

M3 1,15 0,30 0,30 4,00 5,25 3,25 5,75 

I1 0,70 0,30 0,30 4,10 – 1,10 18,00 

W1-08C*  0,70-0,85 <0,35 <0,35 <0,20 – – – 

W1-1,0C**  0,95-1,10 <0,35 <0,35 – – – – 

W1-1,2C *** 1,10-1,30 <0,35 <0,35 <0,15 – – – 

W2-0,9C-V*  0,85-0,95 <0,35 <0,35 <0,20 – 0,15-0,35 – 

W2-1,0C-V** 0,95-1,10 <0,35 <0,35 – – 0,15-0,35 – 

W2-1,0C-V***  0,95-1,10 <0,35 <0,35 <0,15 – 0,15-0,35 – 

* Commercial, ** Extra, *** Standart 
 

Таблиця 5. Хімсклад корозійностійких і жароміцних сталей США 

Марка C Si Mn P S Cr Ni 

301 <0,15 <1,00 <2,00 0,045 0,030 16,0-18,0 6,0-8,0 

302 <0,15 <1,00 <2,00 0,045 0,030 17,0-19,0 8,0-10,0 

304 <0,08 <1,00 <2,00 0,045 0,030 18,0-20,0 8,0-12,0 

Продовження табл. 5

309 <0,20 <1,00 <2,00 0,045 0,030 22,0-24,0 12,0-15,0 

430 <0,12 <1,00 <1,00 0,040 0,030 14,0-18,0 – 

446 <0,20 <1,00 <1,50 0,040 0,030 23,0-27,0 * 

501 >0,10 <1,00 <1,00 0,040 0,030 4,0-6,0 ** 

* Мо 0,40-0,65; **N < 0,25 
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Таблиця 6. Приклади маркування аналогів конструкційних легованих 
сталей в Україні і США 

Сталь Україна США 
Хромиста 20Х (35Х) 5120, 5120Н (5135, 5135Н) 

Хромолібденова 30ХМ (35ХМ) 4130, 4130Н (4135, 4135Н) 
Нікельмолібденова 15Н2М (20Н2М) 4615 (4620, 4620Н) 
Хромонікелева 12Х2Н4А Е3310 

Хромонікельмоліб-
денова 

20ХН2М, 20ХНМ 
40ХН2МА, 40ХНМА 

4320, 4329Н 
4340 

Хромоманганецьні-
келева з молібденом 

20ХГНМ 
40ХГНМ 

8620, 8620Н 
9840 

3. Особливості маркування сталей в стандартах Німеччини 

Відповідно DIN (Deutsche Industrienorm) літерно-цифрова система 
маркування проводиться у відповідності з класифікацією сталей по 
ступеню легування і режимам термічної обробки. Національний стандарт 
Німеччини передбачає маркування сталі двома способами. 

Перший спосіб – з допомогою цифр, що позначають номер матеріалу. 
Перша цифра характеризує спосіб виробництва сталі: 0 – спосіб не має 
значення або не визначений; 1 – томасівська кипляча сталь; 2 – томасівська 
спокійна сталь; 3 – кипляча сталь іншого способу виробництва;  4 – 
спокійна сталь іншого способу виробництва; 5 – кипляча мартенівська 
сталь; 6 – спокійна мартенівська сталь; 7 – кипляча киснево-конвертерна 
сталь; 8 – спокійна киснево-конвертерна сталь; 9 – сталь електровиплавки.  

Друга цифра характеризує особливості обробки сталі: 0 – без обробки 
або у стані після прокатки або кування; 1 – після нормалізації; 2 – після 
пом’якшуючого відпалу; 3 – після відпалу з метою поліпшення обробки 
різанням; 4 – після відпалу з метою підвищення в’язкості; 5 – після 
покращання; 6 – після загартування; 7 – після холодної деформації; 9 – 
після спеціальної обробки. 

Другий спосіб – позначення з допомогою літер і цифр. Цей вид 
передбачає позначення сталей за ступенем легування і виду термічної 
обробки.  

Вуглецеві сталі, що не покращують. На початку марки ставиться 
велика літера, що відображає вид розкиснення сталі: U – кипляча сталь,            
R – напівспокійна або спокійна сталь, що розкиснена манганом і силіцієм; 
RR – сталь, що розкиснена силіцієм, манганом і алюмінієм за спеціальною 
технологією.  

Далі йде позначення St і тризначне число, що характеризує величину 
мінімальної межі міцності при кімнатній температурі, Н/мм2. Далі 
вказується номер групи якості, яка може бути 1, 2 і 3, при цьому група 3 
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відрізняється від груп 1 і 2 більш низьким вмістом вуглецю фосфору і 
сірки. Між межею якості й групою якості ставиться дефіс. Ці чотири 
позначення формують основу марки, але можливі й додаткові данні. Букви, 
що ставляться на самому початку марки, позначають спосіб виплавки: Е – 
сталь позапічної виплавки; М – сталь, що виплавлена в мартенівській печі;   
V – сталь, що виплавлена з використанням продувки киснем. 

Велика літера Z, що розташована між першим і другим позначенням, 
свідчить про те, що сталь придатна для волочіння. У тих випадках, коли 
сталь придатна штампуванню або куванню, між першим і другим 
позначенням розміщується літера Р. 

Сталь, що призначена для виробництва труб, позначається літерами 
Rо, що також розташовується між першим і другим позначенням. 

Сталь, що постачається у стані після прокатки, маркується в кінці 
марки літерою U, а після нормалізації – літерою N. Приклад маркування 
сталі: ЕUZSt400-3. 

Вуглецеві якісні сталі. Даний клас сталі маркується літерою С на 
початку позначення, далі розташовується число, що відображає вміст 
вуглецю у сотих частках відсотка. 

Вуглецеві сталі, що покращують маркуються літерами Ck на початку 
позначення, далі йде число, що відображає вміст вуглецю у сотих частках 
відсотка. 

Низьколеговані якісні сталі маркуються на початку числом, що відпо-
відає вмісту вуглецю у сотих частках відсотка; далі вказуються хімічні 
символи найважливіших легуючих елементів; далі – числа, що відпові-
дають вмісту елементів, який помножений на коефіцієнт, що приведений 
нижче: Cr, Cо, Mn, Ni, Si, W – 4; Al, Cu, Mo, Ni, V – 10; P, S, N – 100. 

Високолеговані сталі маркуються на початку позначення літерою Х, 
далі йде число, що відповідає вмісту вуглецю у сотих частках відсотка; 
далі – хімічні символи найважливіших легуючих елементів і числа, що 
відображають середній вміст легуючих елементів. 

 Сталі для особливих областей використання.   
М’які вуглецеві сталі для холодної стрічки маркуються літерами St на 

початку позначення, далі йдуть цифри від 0 до 4, що відповідають за 
чистоту сталі (обмеження по вмісту сірки і фосфору). 

Нестаріючі сталі маркуються на початку позначення літерою А, далі 
літери St і числа, що відповідають мінімальній гарантованій межі міцності.  

Сталі для катанки маркуються літерою D на початку позначення, 
далі йде число, що відповідає вмісту вуглецю. 

Сталі для котельного листа маркуються літерою Н на початку 
позначення, далі йдуть цифри від І до ІV, що відображають вміст вуглецю і 
мангану. 
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Магнітом’які сталі маркуються літерою R на початку позначення, 
далі йде хімічний символ основного елемента (залізо, силіцій або нікель), 
далі числа, що відповідають величині коерцитивної сили в Вб/см . 102.   

Динамні й трансформаторні сталі маркуються цифрами від І до ІV і 
числом, що відображає величину втрат, Вт/кг. 

Ливарні сталі маркуються літерами GS на початку позначення, далі 
йде маркування аналогічне вуглецевим, низьколегованим, що 
покращуються, високовуглецевим сталям. 

Приклади маркування аналогів конструкційних легованих сталей в 
Україні й Німеччині приведені в таблиці 7.    

4.  Особливості маркування сталей в стандартах Японії 

Марки конструкційних сталей формуються із декілька прописних 
літер й однозначного, двохзначного або тризначного числа. 

1. Вуглецеві рядові сталі SSххх, де ххх – тризначне число, що вказує 
мінімальну межу міцності (далі МММ), МПа, наприклад SS140. 

2. Вуглецева сталь гарантованого хімічного складу SххС, де хх – 
двозначне число, що вказує на середній вміст вуглецю у сотих частках 
відсотка, наприклад S20С (середній вміст вуглецю 0,20 %). 

3. Автоматна сталь SUМх, де х показує порядковий номер сталі в 
групі (далі ПН). 

4. Вуглецева сталь для поковок SFххх, де ххх відображає МММ, МПа, 
наприклад SF420. 

5. Арматурна сталь SSDххх і SRDххх, де ххх відображає (МММ). 
Середні літери S і R визначають розташування ребер на поверхні 
арматурної сталі. 

6. Вуглецева сталь для заклепок SVхх, де хх відображає МММ. 
7. Вуглецева сталь для ланцюгів SВС. 
8. Сталь для гарячекатаного листа SРNх, де х – ПН.  
9. Сталь для холодного листа SNСх, де х – ПН. 
10. Сталь для холоднокатаної стрічки SРМх, де х – заглавна літера, що 

позначає ступінь зміцнення. 
11. Пружина сталь для холоднокатаної стрічки SКх, де х – ПН. 
12. Сталь для катанки SМRх, де х – ПН. 
13. Сталь для трубопроводів високого тиску SТРххх, де ххх вказує 

МММ. 
14. Сталь для труб високого тиску SТSххх, де ххх вказує МММ. 
15. Вуглецева сталь для котельних труб SТВххх, де ххх вказує МММ, 

МПа. 
16. Сталь для котельних труб локомотивів STL. 
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17. Легована сталь для котельних труб SТВАхх, де хх позначає клас 
сталі (далі КС). 

18. Сталь для труб хімічної промисловості SТСххх, де ххх вказує 
МММ. 

19. Вуглецева сталь для труб, що використовуються в конструкціях, 
SТКххх, де ххх відноситься до МММ. 

20. Легована сталь для труб, що використовуються в конструкціях, 
SТКSх, де х число, що позначає КС. 

21. Сталь для труб, що працюють при низьких температурах SТВLххх, 
де ххх відноситься до МММ. 

22. Пружина сталь SUРх, де х – ПН. 
23. Кулькопідшипникова сталь SUSх, де х – ПН. 
24. Нікель хромиста покращена конструкційна сталь SNСх, де х – ПН. 
25. Нікельхромиста цементуєма конструкційна сталь SNСхх, де хх – 

ПН. 
26. Нікельхромомолібденова покращана конструкційна сталь SNСМх, 

де х – ПН. 
27. Нікельхромолібденова цементуємо конструкційна сталь SNСМхх, 

де хх – ПН. 
28. Хромиста покращена конструкційна сталь SCrх, де х – ПН. 
29. Хромиста цементуєма конструкційна сталь SCrхх, де хх – ПН. 
30. Хромомолібденова покращена конструкційна сталь SCМх, де х – 

ПН. 
31. Хромолібденова цементуєма конструкційна сталь SCМхх, де хх – 

ПН. 
32. Алюміній хромомолібденова азотуємасталь SАCМ. 
33. Корозійностійка сталь SUSхх, де хх – ПН. 
34. Жаростійка сталь SUНх, де х – ПН. 
Приклади маркування аналогів конструкційних легованих сталей в 

Україні й Японії наведені в таблиці 7. 
 

Таблиця 7. Приклади маркування аналогів конструкційних легованих 
сталей в Україні і Німеччині 

Сталь Україна Німеччина 
Хромиста 20Х (35Х) 20Cr4 (34Cr4) 
Хромолібденова 30ХМ (35ХМ) 25CrМо4 (34CrМо4) 
Манганова 40Г (30Г2) 40Mn4 (28Mn6) 
Хромоманганова 18ХГ 20MnCr5 
Хромонікельмоліб-денова 38Х2Н2МА, 38ХНМА 36CrNiМо4 
Хромоалюмінієва з 
молібденом 

38Х2МЮА, 38ХМЮА 41CrAlMo7 
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5.  Маркування корозійностійких сталей 

Корозійностійкі сталі представляють собою групу високолегованих 
сталей (табл. 7). В Україні ці сталі поставляють по ГОСТ 5632-72. 
Маркування літерно-цифрове відповідає системі, що прийнята для 
легованих сталей. Відмінність в тому, що в марочному позначені багатьох 
аустенітних сталей наводиться максимальний вміст вуглецю, а не його 
середній вміст. Це визначається впливом вуглецю на корозійну стійкість. 

 В Німеччині відповідно стандарту DIN 17440 в позначені марок 
корозійностійких сталей перед цифрами, що відповідають вмісту вуглецю, 
вводиться літера „Х”. Вміст вуглецю вказують двозначним числом (в 
рідких випадках – тризначним, якщо масова частка вуглецю в сталі більше 
1 %). Це число відповідає вмісту вуглецю в сотих частках відсотка. Легу-
ючі елементи в марках позначаються їх символами. Легуючі елементи (не 
більше трьох) наводять в марці в послідовності зниження їх вмістів. Після 
перерахування легуючих елементів приводяться масові частки цих елемен-
тів, якщо вони перевищують 5 %. Наприклад, феритна сталь Х12CrМоS17 
вміщує, %: 0,12 С, 17 Cr і легована невеликою кількістю молібдену і сірки. 
Сталь X12CrNiTi189 вміщує, %: 0,12 С, 18 Cr, 9 Ni й Ті ≥ 5 С. В її 
марочному позначені вказані тільки масові частки хрому й нікелю. 

В США відповідно до стандарту ASTM використовується цифрова 
система маркування. Кожна корозійностійка сталь характеризується 
тризначним числом. Числа серії „200” використовуються для маркування 
хромоманганцевих і хромоманганцевонікелевих аустенітних сталей. Серія 
„300” характеризує хромонікелеві аустенітні сталі. Серія „400” використо-
вується для маркування феритних і мартенситних сталей. Якщо в марочно-
му позначені аустенітної сталі використана літера „L” у кінці марки, то це 
означає, що дана сталь має особливо низький вміст вуглецю (С ≤ 0,03 %). 

В Японії й Великобританії використовують цифрову систему марку-
вання, що прийнята в США. Відмінність – додатки до тризначних чисел, 
які вказують на належність марки до відповідних національних стандартів 
табл. 8, 9.  

Таблиця 8. Приклади маркування аналогів конструкційних легованих 
сталей в Україні і Японії 

Сталь Україна Японія 

Хромиста 30Х  

40Х 

SCr430, SCr430Н 

SCr440, SCr440Н 

Хромолібденова 15ХМ 

35ХМ 

SМ415, SМ415Н 

SМ435, SМ435Н 

Манганова 30Г2 SMn433, SMn433Н 
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40Г2 SMn438, SMn438Н 

Хромоманганова 18ХГ 20MnCr5 

Хромонікельмоліб-
денова 

20ХН2М, 20ХНМ 
40ХН2МА, 40ХНМА 

SNСМ420, SNСМ420Н 
SNСМ439 

Хромоалюмінієва з 
молібденом 

38Х2МЮА, 38ХМЮА SАСМ645 

 
 

Таблиця 9. Приклади маркування корозійностійких сталей  

Україна США Німеччина Японія 

Феритні сталі 

08Х17 430 Х8Cr17 SUS430 

12Х17 430F (+0,6 Мо) Х12CrМоS17 SUS430F– 

12Х17Е 430 FSе (Sе > 0,15) Х12CrМоS17 – 

15Х25 446 (до 0,25 Nі) – SUH446 

Мартенситні сталі 

12Х13 403 X10Cr13 SUS403 

А12Х13 410 X10Cr13 SUS410 

20Х13 416 (Se > 0,15) X12Cr S13 SUS416 

20Х17Н2 420 X20Cr13 SUS420 

65Х18 431 X65CrNi17 SUS431 

85Х18 440А X85CrMo14 SUS440A 

110Х18 440В X90CrMoV18 SUS440B 

– 440С X105CrMo17 SUS440C 

Хромонікелеві аустенітні сталі 

– 301 (16-18Cr; 6-8 Ni) X12CrNi177 SUS301 

12Х18Н9 302 (17-19Cr; 8-10Ni; <0,15C) X12CrNi188 SUS302 

08Х18Н10 304 (0,08C; 18-20Cr; 8-12Ni) X5CrNi189 SUS304 

03Х19Н10 304L (0,03C; 18-20Cr; 8-12Ni) X3CrNi189 SUS304L 

20Х22Н13 309 (22-24Cr; 12-15Ni; 0,20C)  X15CrNiSi2012 SUS309 

25Х25Н20С2 310 (0,25C; 24-26Cr;19-22Ni) X25CrNiSi2520 SUH310 

08Х17Н12М2 
316 (0,08С; 16-18Cr; 10-14Ni;           
2-3Мо) 

X5CrNiМо1810 SUS316 

03Х17Н12М2 
 316L (0,08С; 16-18Cr; 10-14Ni;        
2-3Мо) 

X2CrNiМо1810 SUS316L 
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08Х18Н10Т 
321 (0,08С; 17-19Cr; 9-12Ni;             
Ті >5C) 

X10CrNiTi189 SUS321 

08Х18Н11Б 
347 (0,08С; 17-19Cr; 9-13Ni;             
∑(Nb + Тa)  > 10C) 

X10CrNiNb189 SUS347 

Аустенітні сталі з манганом 

– 
201 (0,15С; 7,5Mn; 16-18Cr;             
3,5-5,5Ni; 0,25N) 

– SUS201 

12Х17Г9Н4 
202 (0,15С; 10Mn; 16-18Cr;  4-6Ni; 
0,25N) 

X8CrMnNi189 SUS202 
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УДК 681.51.007.57:669.184 
КЕРУВАННЯ ПЕРЕРОБКОЮ В КОНВЕРТЕРІ РІДКОЇ СТАЛІ 

 

Богушевський В.С., Сергеєва К.О. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

Наведена модель керування плавкою (розрахунок металевої 
частини рідкої сталі. 

Приведена модель управления плавкой (расчет металлической 
части шихты, массы извести и продолжительности продувки) при 
переработке в конвертере жидкой стали. 

The model of melting operating (calculation of  the metal part of the 
charge, the mass of lime and the duration of flushing) during processing in the 
converter of liquid steel is cited.  

Вступ. 
Киснево-конвертерна ванна як багатозв’язаний об’єкт є трифазна, 

багатокомпонентна термодинамічна система, в якій на фоні турбулентного 
переносу проходять взаємозв’язані тепломасообміні, гідродинамічні, 
хімічні й інші необоротні явища. Відомо багато статичних і динамічних 
моделей керування конвертерною плавкою [1 – 6]. Ці моделі розраховані 
на стандартну технологію завантаження металевої частини шихти: твердий 
брухт – рідкий чавун. Але в процесі виробництва виникають ситуації, при 
яких випущена з конвертера плавка не відповідає ДСТУ (по хімічному 
складу металу або його температурі) й повинна бути переробленою. 
Розливання такої плавки з наступним використанням готового продукту як 
металевого брухту навряд чи є доцільним. Таку плавку переробляють в 
конвертері в рідкому стані. На цей час моделі для керування такою 
переробкою недостатньо опрацьовані.  

Наведені в статті дослідження проводились в Національному 
технічному університеті України «КПІ» по темі «Математичні моделі й 
алгоритми системи управління кисневим конвертером» державний 
реєстраційний номер 0110U002880. 

 

Постановка задачі 
Метою досліджень є створення моделі керування конвертерною 

плавкою в умовах переробки рідкої сталі на основі теоретичного 
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обґрунтування процесів окиснення домішок металу і аналізів процесів 
тепловиділення, що проходять при цьому.  

 
ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенннняя  ееккссппееррииммееннттіівв  
ППееррееррооббккуу  ппллааввоокк,,  щщоо  ннее  ппооппааллии  вв  ззааддаанніі  ммеежжіі  ппоо  ттееммппееррааттуурріі  ((єє  

„„ххооллооддннииммии””)),,  ппррооввооддииллии  ппееррееддууввоомм  ппооввнниихх  ппллааввоокк,,  аа  ттааккиихх,,  щщоо  ннее  ппооппааллии  
ппоо  ссііррцціі  ––  ппооддііллеенннняямм  ппллааввккии  ннаа  ддввіі  ааббоо  ббііллььшшее  ччаассттиинн  вв  ззааллеежжннооссттіі  ввіідд  ввммііссттуу  
ссііррккии..  Передув повних плавок, що не попали в задані межі по температурі, 
проводили із заливкою чавуна в залежності від масової частки вуглецю в 
сталі, що переробляється: при масовій частці вуглецю менше за 0,20 % 
маса чавуна становила 30 тонн, при масовій частці в межах 0,20...0,35 % 
маса чавуна відповідно становила 20...10 т, при вмісті вуглецю вище за 
0,35 % чавун при переробці плавки не вводився.  

 
РРееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенньь 
Розрахунок металевої частини шихти. 
Масова витрата чавуна й брухту для шихтовки плавки до 

стандартної маси визначається по балансу за силіцієвим тепловим 
еквівалентом QSiс і QSiч, що обчислюється за формулами: 

QSiс = Siрс + 0,7Cрс + 1,3Pрс + 0,3Mnрс + 1,8Alрс + 1,1Tiрс +  0,6Crрс +  

        + 0,8Vрс + 0,5Nbрс – 0,04ΔTс;                                                      

(1)

QSiч = Siч + 0,7·Cч + 1,3Pч + 0,3Mnч – 0,04ΔTч,                        (2)

де 0,7; 1,3; 0,3; 1,8; 1,1; 0,6; 0,8; 0,5; 0,004 – умовно-сталі коефіцієнти 
силіцієвого теплового еквіваленту, які дорівнюють відношенню тепла, що 
засвоюється ванною від окиснення 1 кг кожного елемента в повернутій 
сталі, до тепла від окиснення 1 кг; 0,004 – умовно-сталий коефіцієнт 
силіцієвого теплового еквіваленту для нагрівання чавуна або сталі на 100 
оС; ΔТс, ΔТч – відповідно температура нагріву чавуна й рідкої сталі до 
заданого кінцевого значення, 0С.   

Тут ΔТі визначається за формулою: 

                                                    ΔТі = tз – tі,                                                 (3) 
де tз – задана температура метала після закінчення продувки, оС;                     
tі  – температура чавуна tч (сталі tс) перед їх заливкою в конвертер, оС. 

Розрахунок ведеться в такій послідовності. 
Вимірюють масову частку C, Mn, Si, P, Al, Ti, V, Cr, Nb в рідкій 

сталі. При відсутності результатів хімічного аналізу масову долю 
елементів визначають, як середнє значення для виплавленої марки сталі. 

Температуру сталі вимірюють перед заливкою в конвертер 
термопарою або обчислюють за формулою 
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   tс = tк – tв,                                                (4)

де tк – температура сталі у ковші після розкиснення й обробки метала 
аргоном, 0С; tв – зниження температури внаслідок теплових втрат, 0С, що 
визначається за формулою 

                    

            tв = vt 
. τв,                                                   (5)

Тут τв – тривалість витримки метала в сталерозливальному ковші від 
останнього виміру температури до заливки в конвертер, хв.; vt – швидкість 
охолодження сталі у ковші визначається, як функція маси чавуна, 0С/хв.  

                          0,6,                                 якщо тс < 50 т; 
             vt =    – 0,002тс +  0,7,            якщо 50 ≤  тс  < 150;             
                       –0,001тс +  0,55,            якщо  150 ≤  тс  ≤ 350             
                          
 

(6)

Масу рідкої сталі визначають за формулою: 
                                       тс = тс.п – тс.р,                                               (7)

 
де тс.п – середня маса рідкої сталі повної плавки, т; тс.р – маса розлитої 
сталі, т. 

Середню масу рідкої сталі повної плавки визначають за формулою:                 
                   тс.п = 0,9 (тч + тб + тфс),                                  (8)

де тфс – масова витрата феросплавів на повернену плавку, т. 
Визначають питому витрату брухту тб.п, кг/т рідкої сталі, для 

охолодження рідкої сталі в залежності від її теплового потенціалу  
тб.п = 125 QSiс ,                                       (9)

де 125 – умовно-сталий коефіцієнт.  
Визначають масову витрату брухту для охолодження рідкої сталі 

тбр, т, в залежності від її витрати                                            
  тбр  = тс.р · тб.п.                                           (10)

Визначають масу металевої шихти в завалку для охолодження 
металу                                    
  тч + тбз = тсд – (тср + тбр),                                (11)

де тбз – маса брухту в завалку для охолодження металу, т; тсд – середня 
маса метало садки, т. 

Визначають питому витрату чавуна тч.п, кг/т металевої шихти                                  
тч.п = 80 QSiч – 18,                                       (12)

де 80;  18 – умовно-сталі коефіцієнти.  
Визначають масу чавуна в завалку 
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тч  = тч.п · (тч + тбз).                                      (13)

Визначають загальну масу брухту в металошихті                                 

      тб = тбз + тбр.                                                (14)

Розрахунок витрати вапна 
Визначають питому витрату вапна в залежності від масової частки 

силіцію в чавуні й сталі. 
                                        

  твч.п = 66,7Siч;                                                  (15)

твс.п = 66,7Siс, (
16) 

де 66,7 – умовно-сталий коефіцієнт; твч.п, твс.п – відповідно питома маса 
вапна для шлакоутворення в залежності від маси чавуна й сталі, кг/т; Siч, 
Siс – відповідно масова частка силіцію в чавуні й повернутій сталі, %. 

Визначають загальну масу вапна                        
               тв = твч.п 

. тч + твс.п 
. тс.                                (17)

Завантаження шихти проводять в такій послідовності: металобрухт, 
чавун, рідка сталь. Вапно вводять на початку плавки, якщо його витрата на 
плавку не перевищує 3 т. У інших випадках відповідно моделі [7].  

 Розрахунок тривалості продувки 
Тривалість продувки р

п , хв., залежить від маси чавуна й 
визначається за формулою 

 
                         0,04тч + 5 ,         якщо     0 ≤  тч  < 50;                      

       рп      0,06тч + 4,         якщо   50 ≤  тч  < 100;                     
                  0,04тч +  6,         якщо  100 ≤  тч  ≤ 300                         

 

(18)

Висновки.  
1. Розрахунок маси брухту при передуві неповних плавок проводять 

окремо за фізичним і хімічним теплом, що вноситься чавуном, і цими ж 
складовими, що вносяться рідкою сталлю.   

2. Маса вапна залежить від вмісту силіцію у чавуні й сталі та їх маси. 
Визначають, як суму витрат вапна по окремим складовим шихти. 

3. Основною складовою визначення тривалості продувки є маса 
рідкого чавуна, що подається в конвертер. 
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УДК 621.315.592 
 

ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ОТРИМАННЯ КРЕМНІЮ 
СОНЯЧНОЇ ЯКОСТІ 

 
А.С. Кириченко1, В.Г. Хаблов 

Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут” 
 
 Розглянуті оптимальні методи отримання кремнію сонячної якості 
для виготовлення сонячних батарей. 
 

Рассмотрены оптимальные методы получения кремния солнечного 
качества для изготовления солнечных батарей. 

 
The methods of obtaining silicon solar grade for manufacturing solar 

panels. 
 

Вступ. Розвиток людського суспільства неможливо без збільшення 
кількості вироблюваної електроенергії. Екологічно чистим способом 
виробництва енергії є фотоелектричний метод перетворення сонячного 
світла в електрику з використанням сонячних батарей (СБ). В даний час 
широкого використання сонячних батарей перешкоджає їх висока вартість. 
Найбільш перспективними для широкомасштабного наземного 
застосування є кремнієві СБ. За період з 1992 по 1998 рік кристалічні СБ 
збільшили частку ринку, яку вони займають, з 73% до 86%. Зараз ККД 
промислово випускних СБ знаходиться на рівні 14 - 17,5%, а ресурс сягає 
10 років. У структурі собівартості вироблюваних в даний час кремнієвих 
СБ близько 50% становить ціна вихідного матеріалу - напівпровідникового 
монокристалічного кремнію. Тому існує актуальне завдання зменшення 
вартості кремнію для виготовлення СБ. У структурі собівартості 
вироблюваних в даний час кремнієвих СБ близько 50% становить ціна 
вихідного матеріалу - напівпровідникового монокристалічного кремнію. 
Тому існує актуальне завдання зменшення вартості кремнію для 
виготовлення СБ.  

1 
 

                                                            
1 Работа виконана під керівництвом член-кореспондента НАН України, доктора 
технічних наук, профессора Чернеги Д.Ф. (НТУУ „КПИ”) 
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Мета статті -  пошук оптимального методу для отримання кремнію 
сонячної якості. 

Повний цикл виробництва напівпровідникового монокристалічного 
кремнію включає в себе такі основні етапи: отримання металургійного 
кремнію карботермічним відновленням мінеральної кварцової сировини в 
потужних електродугових печах, хлорування металургійного кремнію та 
глибоке очищення хлорсіланів в ректифікаційних установках, водневе 
відновлення в реакторах осадження, вирощування монокристалів кремнію 
в ростових кристалізаційних установках. При цьому вартість кремнію 
зростає з 1 -2 доларів за 1 кг металургійного кремнію з вмістом домішок 
близько 0,5% мас, після першого етапу до 60-120 доларів / кг 
монокристалічного кремнію з вмістом домішок менш 10-6 % мас. (0,01 
ppmw). Настільки висока чистота кремнію є зайвою, оскільки відомо, що 
для виготовлення високоефективних сонячних елементів наземного 
застосування кремній може містити електрично активних домішок у 
кількості до 10-3 – 10-4 масс%. Кремній такого ступеня чистоти називається 
сонячний кремній "Solar Grade Silicon" (SG - Si) і за змістом домішок він 
займає місце між металургійним і напівпровідниковим кремнієм.  

В даний час для зниження вартості при їх виготовлення СБ 
використовуються відходи напівпровідникового кремнію, що утворюються 
при виробництві виробів мікроелектроніки. Однак, очікується, що вже до 
2010 року потреби в кремнії для СБ перевищать ту кількість матеріалу, яка 
може бути отримане з відходів напівпровідникового виробництва, в 2-4 
рази і складуть. Це пов'язано з тим, що зростання промислового 
виробництва сонячних елементів значно випереджає темпи зростання 
виробництва кремнію для мікроелектроніки. За останні 5 років 
виробництво СБ наземного застосування збільшувалася на 20 -30% 
щорічно і цей темп зростання не знижується. У 1999 році світовий ринок 
кремнію для виготовлення СБ склав 75 мільйонів доларів. Очевидно, що 
необхідно мати альтернативне джерело дешевого (до 20 -25 доларів / кг) 
кристалічного кремнію для виготовлення СБ. Таким чином, головна 
проблема наземної фотоенергетики полягає в тому, що використовувані 
зараз відходи виробництва напівпровідникового кремнію обмежені і не 
зможуть задовольнити зростаючого попиту в найближчому майбутньому, а 
використання самого напівпровідникового кремнію економічно недоцільно 
через його високу вартість. 

Найбільш радикальним шляхом вирішення проблеми було б істотне 
поліпшення якості металургійного кремнію, який після подальшої 
відносно простого і недорогого очищення буде придатний для 
виготовлення СБ. 
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Використання методів прямого руднотермічного відновлення є 
найбільш привабливим як з точки зору екологічної безпеки, так і з точки 
зору отримання SG найбільш простим і дешевим методом. Проте навіть 
використання особо чистих сировинних матеріалів не дозволяє домогтися 
необхідної чистоти кремнію SG. Знизити вміст домішок в металургійному 
кремнії можна шляхом електронно-променевого впливу на розплав, при 
якому плавка відбувається у вакуумі, а домішки випаровуються. В даний 
час у ряді країн проводяться дослідження методу очищення кремнію 
електронним променем, з метою усунення етапів хімічного очищення 
кремнію. 

Висновки. Використання електронно-променевої технології для 
очистки металургійного кремнію MG дозволить отримувати кремній 
сонячної чистоти SG, який буде повністю відповідати до вимогам 
виробництва сонячних батарей та буде мати низьку собівартість порівняно 
з іншими методами. 
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Наведені  результати термодинамічних досліджень електрошлакового 
переплаву сталі 316L  із використанням шлаків  АНФ-6 та Ш-1.  

Приведены результаты термодинамических исследований 
электрошлакового переплава стали 316L с использованием  шлаков АНФ-6 и Ш-1. 

The results of thermodynamic simulations of electroslag remelting of steel 316L 
with using of both AND- 6 and SH-1 slags are given. 

Вступ 

Електрошлаковий переплав є складним фізико-хімічним процесом, в 
якому відбувається взаємодія між трьома фазами, які мають різний хімічний 
склад і агрегатний стан (метал-шлак-газ). Крім того рушійною силою 
процесу є постачання електричного струму, який є джерелом тепла, а також 
причиною цілої низки ефектів (електромагнітні поля, електроліз тощо). 
Врахування всіх багато чисельних чинників, які впливають на процеси в 
такій складній фізико-хімічній системі є неможливим. Однак з 
використанням відомих термодинамічних даних можна оцінити характер 
взаємодії та рівноважний стан системи. При термодинамічній рівновазі 
швидкості прямої та зворотної реакцій можуть бути інтерпретовані, як такі, 
що мають однакову швидкість, тобто цей стан є вірним лише для певного 
випадку кінетичного процесу. Тобто результати термодинамічних 
розрахунків не враховують реалій перебігу та кінетики взаємодій, 
дифузійних коефіцієнтів, поверхневих явищ, тощо, і показують ідеалізований 
стан системи. Однак відомості про дозволені взаємодії і вірогідні продукти є 
важливою інформацією при плануванні подальших експериментальних 
досліджень. 

Дана робота містить перші результати термодинамічних розрахунків 
складних взаємодій в системі метал-шлак-газ стосовно ЕШП відомої 
нержавіючої сталі 316 L(N). Ця сталь широко використовується в усьому 
світі в конструкціях атомних енергоблоків. 
____________________ 
*Під керівництвом д. т. н., проф.. Богушевського В.С., НТУУ „КПІ” 
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Постановка задачі і методика дослідження 
 
Електрошлаковий переплав є процесом спеціальної електрометалургії, 

в якому хімічний склад електродів в великий мірі визначає кінцевий склад 
зливка [1]. В цьому сенсі процес ЕШП має переваги перед вакуумними 
переплавами, оскільки труднощі, які мають місце в останніх у зв’язку зі 
значним випаровуванням летучих елементів (перш за все Mn, Cr), тут 
відсутні. ЕШП забезпечує значно більшу відповідність хімічного складу 
металу виливка електроду за вмістом основних легуючих елементів, ніж у 
вакуумних переплавах. 

В той же час, відомо, що шлак і газова атмосфера по-своєму впливають 
на зміну складу металу. Оскільки шлак є окиснювачем, це призводить до 
втрати розкиснювачів та легуючих елементів (перш за все Al, Ti, Si, Cr, B). 
Однак він є одночасно і бар’єрним шаром, який ізолює метал від контакту з 
атмосферою.  

З метою оцінити вплив шлаку і газової атмосфери на склад металу 
зливка ЕШП були сформульовані задачі фізико-хімічного моделювання 
рівноваги в системі метал-шлак-газ, стосовно організації процесу переплаву в 
інертній атмосфері і на повітрі. Постановка дослідження перш за все 
передбачала оцінку окиснювальної дії шлаку та газової атмосфери на 
металевий розплав. 

Співвідношення кількостей металу і шлаку, що взаємодіють взяли 
виходячи з середньої витрати шлаку протягом всього процесу, яка зазвичай 
становить 20-40 кг на тону металу. Стартовий і завершальний етапи процесу 
до уваги не приймали. Кількість газової фази, що взаємодіє з металом 
протягом процесу ЕШП розрахувати неможливо, оскільки присутні суттєві 
утруднення переносу атомів кисню через шар шлаку, крім того, атмосфера 
при відсутності захисту шлакової ванни постійно оновлюється. 

Розрахунок рівноважного складу був виконаний за допомогою 
програми термодинамічних розрахунків Outokumpu HSC Chemistry (версія 
5.1) [2]. Ця програма розроблена для розрахунків рівноваги реакцій різних 
типів і надає потужні обчислювальні засоби для вивчення впливу змінних 
величин на хімічну систему в рівновазі. В програмі використовується 
багаточисленна база термодинамічних величин, яка містить відомості про 
ентальпію (H), ентропію (S) і теплоємність (C) більш як 17000 хімічних 
сполук і зібрана з сімнадцяти відомих джерел термодинамічних даних. 

Чисельний експеримент був виконаний для вельми розповсюдженої 
марки нержавіючої сталі 316L (Табл. 1). В якості шлакової фази (Табл. 2) 
були вибрані оксидно-фторидні шлаки -  АНФ-6, який використовується ВАТ 
«Дніпроспецсталь» і новий шлак (умовне позначення Ш-1). Розрахунки 
виконані для двох варіантів організації процесу – в інертній газовій 
атмосфері (аргон), та на повітрі. Аргон вибрали, оскільки він широко 
використовується при ЕШП, як захисна газова атмосфера. Склад повітря був 
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прийнятий як 75% азоту, 23 % кисню і 2 % аргону. Водень та незначні 
кількості інших газів в розрахунках не враховували. Кількість газової фази була 
прийнята рівною 10 кг. Якщо стосовно аргону кількість газової фази значно не 
впливає на достовірність розрахунків, то компоненти повітря суттєво 
впливають на склад металу. Тому, припущення щодо кількості газової фази 
було зроблене виходячи з компіляції різних даних щодо взаємодії газів з 
металом в різних сталеплавильних процесах, які суттєво різняться. Ми взяли 
цю величину такою, що вплив, який буде, був би помітним. Розрахунки 
виконали в інтервалі температур 1300 – 2000 °С, який повністю охоплює 
температури, що можуть бути в процесі ЕШП до самої кристалізації металу.  

 

Таблиця 1  – Хімічний склад сталі 316L 

Компоненти C Si Mn Cr Ni Ti Cu Fe Al S P 

Вміст, %* 0,08 0,57 2,0 17,6 10,0 0,4 0,3 69,0 0,001 0,02 0,029

 

Таблиця 2 – Хімічний склад шлаків АНФ-6 та Ш-1 

 CaF2 Al2O3 CaO SiO2 

АНФ-6 61,5 28,0 8,0 2,5 

Ш-1 60,5 12,5 27,0 - 
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_______________ 

*Тут і надалі -  % мас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Рівноважний склад шлакової фази, що є вірогідним при 
ЕШП сталі 316L в атмосфері аргону із використанням шлаку АНФ-6:            
масштаб осі ординат а) 5-65 %; б) 0-5%  

Результати розрахунків рівноважного складу системи, що містить 
аргон показали, що склад шлаку суттєво не впливає на рівноважний склад 
металу. Це пов’язано, як з досить близьким вмістом компонентів в обох 
шлаках, так і із невеликою витратою шлаків (20 кг шлаку на 1000 кг металу). 
На рисунках 1, 2 наведені графіки поведінки компонентів шлакової системи в 
атмосфері аргону із використанням шлаку АНФ-6 та Ш-1 відповідно. 

Порівнюючи рівноважний вміст можна однак відмітити, що шлак Ш-1 
демонструє більшу десульфуруючу здатність, оскільки спостерігаємо 
більший рівноважний вміст CaS (рис 2,б), який складає 1,8 % при 1650 °С у 
порівнянні із його вмістом при використанні шлаку АНФ-6 – 1,2 % при тій 
же температурі (рис 1,б). 
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Рисунок 2 - Рівноважний склад шлакової фази, що є вірогідним при 
ЕШП сталі 316L в атмосфері аргону із використанням шлаку Ш-1:             
масштаб осі ординат а) 5-65 %; б) 0-5 % 

 

Обидва шлаки здатні окиснювати метал. Вміст FeO в першому випадку 
становить 0,12 % (рис. 1,б), а в другому – 0,10 % (рис. 2,б). Шлак АНФ-6 має 
більшу окисну здатність, ніж Ш-1. Рівноважний вміст оксиду титану Ti3O5 в 
системі зі шлаком АНФ-6 (рис.1,б) складає приблизно 3,6 % при 2000 °С, а в 
системі зі шлаком Ш-1 – 1,8 % при тій же температурі (рис.2,б). Окиснюється 
значна кількість алюмінію зі складу металу. Також відбувається окиснення 
кремнію з утворенням SiO2, кількість якого збільшується при вищих 
температурах із 1,66 % при 1300 °С до 2,25 % при 2000 °С (рис. 1,б). Проте, 
поряд із практично незмінною кількістю Si в системі, у порівнянні із 
вихідною, у рівноважному складі шлаку кількість SiO2 зменшилася, що може 
бути пояснено ефектом розбавлення його іншими оксидами. 

Таким чином, можна зробити висновок, що шлак Ш-1 більш придатний 
для виплавки сплавів, які містять легкоокисні елементи (Ti, Si, Al та ін.).  
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Порівняємо рівноважні склади системи зі шлаком Ш-1 в атмосфері 
аргону та повітря. Графіки (рис. 3, 4) свідчать, про суттєві зміни у складі всіх 
трьох фаз за рахунок взаємодії компонентів із повітрям (перш за все, киснем). 

Окислення компонентів сталі з утворенням оксидів  розбавляє шлак і 
в ньому зменшується кількість CaF2 (рис.4, а). В меншому ступені його 
кількість зменшується за рахунок утворення летючих сполук AlF3 та SiF4. 
При контакті із атмосферою значно збільшився вміст SiO2 в шлаку. Причому 
кількість утвореного SiO2 при температурі 1300 °С більша, ніж при вищих 
температурах (в атмосфері аргону – навпаки). 
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Рисунок 3 - Графіки рівноважного складу системи, що складається із  
 
сталі 316L  та шлаку Ш-1 в атмосфері аргону: масштаб осі ординат а) 5-

100 %; б) 0,5-3 %; в) 0,05-0,5 %; г) 0-0,05 % 

Практично усі легкоокисні елементи в атмосфері повітря переходять в 
оксиди, так утворюються Ti3O5 та TiO2 вміст яких при 1300 °С складає 5 та 3,5 % 
і збільшується з підвищенням температури до 11 та 5,5 %, відповідно при 2000 
°С (рис. 4, а, б) . В складі системи із атмосферою аргону також відбувається 
окиснення Ti, Si, Al, проте кількість цих оксидів порівняно менша.   

Розглядаючи склад металу (рис. 5) можна відмітити, що відбувається 
окислення його найбільш активних компонентів. Значно зменшується вміст 
Ti у порівнянні із вихідною кількістю із 0,4 % до 0,077 % при температурі 
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1300 °С (рис.5, б). Вміст кремнію практично залишився на тому ж рівні, а 
вміст Al зріс із 0,001 % до 0,045 % при температурі 2000 °С (рис.5,в). 

Одержані результати розрахунків дозволили отримати відомості про 
характер зміни рівноважного складу системи метал-шлак-газ для різних 
варіантів організації процесу, їх взаємодії стосовно до умов 
електрошлакового переплаву. Перші результати є обнадійливими, оскільки 
дозволили одержати декілька тенденцій, які є технологічно важливими. 
Більш того, порівняння з численними експериментальними даними, що їх 
містить робота[1] свідчить про достатню достовірність зроблених прогнозів. 

Подальші дослідження будуть направлені на уточнення постановки 
задачі та розширення кругу досліджуваних складів сталі і шлаку, а також 
порівняння результатів термодинамічних розрахунків з реальними даними 
для створення фізико-хімічної моделі процесу ЕШП. Одним з основних задач 
такої моделі може бути визначення складу електроду, який би гарантував 
прецизійне одержання заданого складу зливка при використанні певного 
шлаку, а також розробка складів нових шлаків, які якнайменш впливають на 
склад металу, особливо вміст в ньому газів. 
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Рисунок 4 – Графіки поведінки елементів системи, що складається зі 
сталі 316L  та шлаку Ш-1 в атмосфері повітря: масштаб осі ординат а) 5-100 
%; б) 0,5-6 %; в) 0,1-0,5 %; г) 0,01-0,1 %; д) 0-0,01 % 
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Рисунок 5 – Графіки рівноважного вмісту елементів в металевій фазі 
системи зі шлаком Ш-1 в атмосфері аргону: масштаб осі ординат а) 0,2-1%; 
б) 0,05-0,2 %; в) 0-0,05 %. 
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Висновки 

 

1. Термодинамічні дослідження показують можливість оцінки стану 
системи метал-шлак-газ та прогноз її поведінки при ЕШП високолегованих 
хромонікелевих сталей. 

2. Встановлено, що обидва оксидно–фторидні шлаки здатні до 
окиснення металу в нейтральній атмосфері. Шлак Ш-1 має меншу окисну 
здатність, ніж шлак АНФ-6 при збереженні його десульфуруючої здатності. 

3. Доведено  доцільність  захисту плавильного простору при ЕШП 
сталі 316L від окисної атмосфери, зокрема, аргоном. 
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Розглянуто питання покращення поверхневого шару зливків шляхом 
видалення залягаючих в ньому дефектів. Представлені особливості 
плазмово-дугового рафінуючого процесу. Встановлено забрудненість 
поверхневого шару металу неметалевими включеннями після проведення 
плазмово-дугового рафінування. 

 
Рассмотрен вопрос улучшения поверхностного слоя слитков путем 

удаления залегающих в нем дефектов. Представлены особенности 
плазменно-дугового рафинирующего процесса. Установлено 
загрязненность поверхностного слоя металла неметаллическими 
включениями после проведения плазменно-дугового рафинирования. 

 
The question of improving the surface layer of bars by removing it defects. 

Presented features of a plasma-arc refining process. It contamination of the 
surface layer of metal non metallic inclusions after the plasma-arc refining. 

 
У більшості випадках, перед подальшою пластичною деформацією 

виплавленого металу його поверхню піддають додатковій обробці. На 
поверхневому шарі зливка скупчуються різного роду дефекти, основними з 
яких є: поздовжні гарячі тріщини, поперечні гарячі тріщини, надриви, 
рванини, завороти і розриви кірок, напливи, заливини, газові пузирі і пори, 
холодні тріщини, неметалеві (шлакові) включення, рихла (хвилеподібна) 
поверхня та інші [3, 4]. 

Основною причиною утворення дефектного шару є нерівномірна 
кристалізація металу, та умови деформування зливка. 

Видалення дефектів поверхневого шару зливка приводить до втрат 
значної кількості придатного металлу (при зачистці високолегованих 
сталей і сплавів такі втрати складають до 20% і більше). 

Для видалення дефектів поверхневого шару злитка застосовується 
суцільна або місцева зачистка. Суцільну або загальну зачистку поверхні 
проводять вогневим або    абразивним способами, термофрезеруванням, а 
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також із застосуванням безцентрово-токарних, поздовжньо-стругаючих і 
фрезерних станків. 

Зачистка абразивними ктугами являється основним  способом 
видалення дефектів на всіх стадіях виробництва сортового прокату і 
готової продукції. Цей спосіб також широко використовується для 
зачистки дефектів злитків, слябів, блюмів та інших заготовок із легованих і 
високолегованих сталей практично всіх марок. 

Незважаючи на низьку продуктивність, високу втрату металу і 
високу собівартість, зачистка прокату і зливків абразивними кругами 
отримала широке використання в металургійній промисловості. 
  Абрзивний і вогневий способи, пневматична вирубка, фрезерні і 
строгальні станки використовують при місцевій зачистці поверхні зливків. 
Використовують також комбіновану зачистку, при якій наряду з місцевим 
видаленням дефектів, проводять загальну обробку окремих зон поверхні 
зливка. 

Видалення дефектів без втрати придатного металу можливе 
передусім шляхом розплавлення дефектного шару з послідуючою 
кристалізацією розплаву. Розплав поверхневого шару зливка не 
супроводжується утворенням відходів, тому проводять суцільну обробку 
поверхні заготовки на глибину, котра перевищує глибину залягання 
основних дефектів.  

Так, для безвідходного видалення дефектів поверхневого шару 
зливків прецизійних сплавів потребується підтримання на їх поверхні 
ванни рідкого металу, глибиною 10-15мм.  

Найбільш ефективним способом для оплавлення поверхні зливків 
являється плазмово-дугова плавка [1].  

Використання плазми, як джерела тепла для оплавлення 
поверхневого шару металевих зливків заснований на наступних 
посиланнях: 

- висока продуктивність процесу переплаву при відносно низьких 
капітальних затратах і ціни обладнання; 

- незмінність вмісту легуючих елементів в металі до і після 
переплаву; 

- отримання металу з макроструктурою високої якості;  
- висока рафінуюча здатність процесу. 

 Для реалізації процесу безвідходного видалення макродефектів із 
поверхневого шару зливка прецизійних сплавів доцільно використовувати 
печі ПДРП (плазмово-дугового рафінування поверхні), в якій зливок 
розміщується в камері по його периметру встановлюють охолоджувані 
мідні башмаки. Об'єм камери вакуумують і створюють захисну 
контрольовану атмосферу. В якості захисної атмосфери використовують 
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аргон. Зкраю заготовки наводять і підтримують рідку металеву ванну 
довжиною рівній ширині оброблюваної заготовки. З допомогою механізму 
переміщення зливка і переміщається рідка ванна по його поверхні. 
Поверхневий шар при цьому послідовно розплавляється, а наявні 
поверхневі дефекти видаляються. При підході ванни до кінця заготовки 
рух ванни припиняється і робиться її виведення зниженням струму на 
плазмотронах та їх послідовним вимкненням. 

В інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України була 
розроблена установку ОБ-1957 для плазмово-дугового рафінування 
поверхні промислових плоских заготовок із прецизійних сплавів типу 
29НК, 50Н, 79НМ, 80НХС, 45Н та інших (рис. 1) [2]. 

 
 

Рисунок 1 Установку ОБ-1957 для плазмово-дугового рафінування      
поверхні промислових плоских заготовок із прецизійних 

сплавів: 
1 – стіл;  2 – камера; 3 – плазмотрони; 4 – механізм подачі заготовки 
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Рисунок 2 Внутрішній вид камери і розміщення зливка на візку 

 установки ОБ-1957 

Установка являє собою герметичну камеру, усередині якої в 
горизонтальній площині переміщується оброблювана заготовка. П’ять 
плазмотронів типу ПД-110  розташовані над оброблюваною площиною 
заготовки та змонтовані на загальному фланці. Трьом плазмотронам, 
об'єднананим в групу, може надаватися коливальне переміщення поперек 
напрямку переміщення заготовки в камері за допомогою механічного 
приводу.  

Переміщення оброблюваної заготовки в горизонтальній площині 
здійснюється приводом переміщення візка, де знаходиться заготовка.  

У візку заготовка фіксується водоохолоджуваними “башмаками”, які 
охоплюють заготовку по периметру і призначені для утримання рідкого 
металу на оброблюваній площині.  

Для проведення робіт пов'язаних з завантаженням заготовки на візок 
або її витягування передбачений вихід візка із заготовкою з камери 
установки на робочий стіл. Електричне живлення плазмотронів 
здійснювали трансформатором змінного струму типу А-1458 з 
випрямлячем. 

Газове живлення плазмотронів здійснювали за допомогою системи 
газоочищення або безпосередньо з балонів через регулюючі апарати. 
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Таблиця 1 Загальна характеристика установки ОБ-1957  

№ Назва параметру 
Один. 

вимір. 
Величина 

1. Кількість плазмотронів шт. 5 

2. Рід струму  постійний, змінний 

3. Діапазон робочих струмів А 300…1000 

4. Плазмоугворюючий газ  Аr, Аr+20%H2 

5. Загальні максимальні витрати газу м3/год 10 

6. Тиск в камері в процесі ПДРП кПа 100…160 

7. Швидкість переміщення заготовки мм/хв 3…300 

8. Швидкість коливання плазмотронів 1/хв 0…40 

9. 

Розміри оброблюваних заготовок 

мм 

 

довжина 575…600 

ширина 250…300 

товщина 32…50 

10. 
Відстань до зрізу сопла 

плазмотрона 
мм 0…150 

11. Час оплавлення однієї сторони хв. 50-60 

 На вище описаній установці було проведено ряд дослідів, метою 
яких було встановлення забрудненості поверхневого шару металу 
неметалевими включеннями. 
 При переплавних процесах ступінь рафінування розплаву від 
неметалевих включень в значній мірі визначається відношенням 
швидкостей розчинення і спливання включень [5, 6].  
 Поведінка неметалевих включень при переплаві вивчалася на сплаві 
50Н. Досліджувались забрудненість переплавленого шару в порівнянні з 
основним і вихідним металом при плавці в атмосфері аргону і аргоно-
водневої суміші.  
 Були визначені наступні параметрі: об'ємна частка включень, 
кількість включень на 1мм2, мінімальний і максимальний розміри 
включень, розподіл за розмірами і хімічний склад неметалевих включень 
(табл. 2).  
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Таблиця 2 Металографічна оцінка забрудненості сплаву 50Н при переплаві  
в аргоні і аргоно-водневій суміші 

 

Параметри Вихідний метал
Переплав в 
аргоні 

Переплав в 
аргоно-кисневій 

суміші 
Об’ємна доля 
включень 

0,058-0,044 0,028-0,017 0,025-0,015 

Кількість включень 
на 1мм2 460-332 201-107 165-133 

Мнімальний розмір 
включень, мкм 

1…3 1 1 

Максимальний 
розмір включень, 

мкм 
20…30 5 3 

Масова доля кисню, 
% 

0,004 0,002 0,001 

 
 В порівнянні з вихідним металом (рис. 3) зменшується об'ємна 
частка, що характерно як для переплаву в аргоні, так і в аргоно-водневої 
суміші. Аналогічно об'ємній частці зменшується кількість включень на 
1мм2 як у поздовжньому, так і в поперечному перетинах металу. 
Відповідно знижується вміст кисню. Відзначено подрібнення включень 
внаслідок переплаву. Особливо сильно зменшується максимальний розмір 
включень.  
 Побудова частотних кривих для сплаву 50В, переплавленого з 
окисним шаром в аргоно-водневої атмосфері, показує, що поведінка 
неметалевих включень в цілому не відрізняється від канонічного ПДП 
(рис. 4). Максимум порівнюваних кривих припадає на один розмір 
неметалевих включень, що може бути пояснено переважним впливом 
виносу включень на міжфазну поверхню.  Впливає, очевидно, і висока 
дисперсність включень у вихідному металі. Введення водню в 
плазмоутворюючий газ дозволяє зробити додаткове рафінування металу 
переплавленого шару порівняно з вихідним і переплавом в атмосфері 
аргону. Проте вплив водню проявляється при низькій швидкості 
переплаву, а її збільшення знижує ступінь рафінування металу. 
Металографічна оцінка вказує на досить слабкий вплив водню при 
швидкостях переплаву 0,5 ... 1мм/с. 
 У порівнянні з переплавом в аргоні, зміни кількісного складу 
оксидів, силікатів і нітридів незначні. Зміна об'ємної частки неметалевих 
включень при переплаві в аргоні і аргоно-водневої суміші не призводить 
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до помітних змін у складі анодного осаду, що вказує на практичну 
відсутність взаємодії включення з розплавом і газовою фазою. 
 

 
  
Рисунок 3 Макроструктура поверхневого шару (1) і неметалевих включень  

в сплаві 50Н при переплаві в аргоні (2) і аргоно-водневій суміші (3) 
   

 

Рисунок 4 Розподіл  неметалевих включень по їх розміру в сплаві 50Н 
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Представлена плазмово-індукційна технологія та її особливості для 
плавки мідних відходів. Показано зміну вмісту водню в латуні ЛЦ40С при 
різних значеннях струму дуги, довжини дуги і витрат плазмоутворючого 
газу.  

 
Представлена плазменно-индукционная технология и ее особенности 

для плавки медных отходов. Показано изменение содержания водорода в 
латуни ЛЦ40С при различных значениях тока дуги, длины дуги и расходов 
плазмообразующего газа. 

 
Submitted by plasma-induction technology and its features for copper 

smelting waste. The changes of hydrogen content in brass LTS40S at different 
values of the current arc, arc length and cost gas. 

 
 Підвищення рівня споживання кольорових металів і сплавів на їх 
основі тягне за собою зростання ресурсів вторинної металургійної 
сировини. Найбільш ефективний шлях у використанні вторинної сировини 
– переробка відходів в місцях їх утворення, що дозволяє зберегти всі 
елементи сплавів, виключити витрати на перевезення, суттєво розширити 
сировинну базу підприємств, значно знизити собівартість готової 
продукції і поліпшити екологічну обстановку. 

Останнім часом для плавки металів і сплавів починають широко 
використовувати плазмово-індукційні печі. Поєднання низько- 
температурної плазми з індукційним нагрівом дозволяє скоротити період 
розплавлення шихти, знизити енергоємність процесу, вести плавку в 
контрольованій атмосфері і значно розширити металургійні можливості 
індукційних печей. Продуктивність плазмово-індукційних печей на 25-30% 
вище в порівнянні з індукційноїю. 

Існує ряд схем (рис. 1), що дозволяють створити плавильний агрегат 
з комбінованим плазмово-дуговим нагрівом [1].  

Найбільший інтерес представляє плазмово-індукційна піч, оснащена 
трифазною групою плазмотронів змінного струму (рис. 1, д). Така схема 
має ряд переваг у порівнянні з іншими схемами: дозволяє відмовитися від 
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застосування подового електрода, розосередити плазмовий нагрів по 
дзеркалу металевої ванни і повною мірою використовувати переваги 
індукційного та плазмового нагріву. При використанні трифазної групи 
плазмотронів спрощується електрообладнання печі, так як відпадає 
необхідність застосовувати випрямляч для живлення плазмотронів. Така 
схема найбільш припустима при переплавленні сипучої легковагової 
шихти, особливо латуньовміщуючих шлаків і стружки, де потребується 
невисокий питомий тепловий потік енергії в рідкий метал, щоб запобігти 
великі втрати на угар цинку та інших елементів з високою пружністю 
пари.  

При переплаві латунної стружки з високим вмістом цинку, 
наприклад, ЛЦ40С, безповоротні втрати внаслідок вигару металу можуть 
досягати 12% і більше з огляду на інтенсивне випаровування цинку. 
Введення стружки в шихту у великих кількостях призводить до надмірного 
окиснення її під час плавки і утворення великої кількості шлаку, що тягне 
за собою заростання горловини тигля і каналів. Крім того, безповоротно 
губляться легуючі елементи (Zn, Pb, Mn та інші). Тому загальна кількість 
стружки обмежена 15% від маси шихти. 

 

 
 

Рисунок 1 Схеми плазмово-індукційних печей 
1 – індуктор, 2 – плазмотрон, 3 – подовий електрод 
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Утилізація шлакометалічних відходів (шлаків) пов'язана з великими 
технічними труднощами із-за того, що в процесі переплаву їх в 
індукційних печах також відбувається заростання тиглів і каналів 
тугоплавкими шлаками. При цьому безповоротно втрачається 0,8-1,5% Cu, 
15% Zn, 15-20% Pb.  

В Інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона АН України 
розроблені та передані в промислову експлуатацію плазмово-дугові 
трифазні пристрої для індукційних тигельних печей ємністю 1т. Схема 
плазмово-індукційної печі показана на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 Схема плазмово-індукційної печі: 
1-тигель, 2-поворотна балка піднімаючого механізму, 3- плазмотрони, 
4-футерована водоохолоджувальна кришка, 5-ущільнюючий клапан. 

 
Кольорові метали і сплави з вторинної сировини грають важливу 

роль в загальному балансі виробництва та споживання кольорових металів. 
Їх частка в загальному обсязі виробництва кольорових металів становить 
близько 30%.  

Лом і відходи мідних сплавів є цінною поліметалічною сировиною, в 
якій, крім міді, містяться такі метали, як цинк, олово, свинець і ін.  

При відкритій індукційній плавці сплавів на основі міді вміст 
кускових відходів у шихті обмежується і в практиці складає 40...50% від 
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маси шихти. Подальше збільшення кількості відходів підвищує вміст 
шкідливих домішок у виливках.  

Плазмово-індукційна плавка дозволяє отримувати якісне лиття з 
100% відходів. Додатковий плазмовий нагрів не тільки прискорює процес 
плавлення шихти, але і дозволяє ефективно очищати метал від 
неметалевих і газових включень.  

Плазмово-індукційна плавка мідних сплавів має свої особливості, що 
зумовлено високою теплопровідністю і порівняно невисокою 
температурою плавлення бронз і латуней. Так, діаметри колодязів, які 
проплавляються дугами в шихті, в 2-2,5 рази більше, ніж при плавці 
сталей, тому з самого початку в шихті формується один спільний для трьох 
плазмотронів колодязь, діаметр якого біля дзеркала металевої ванни 
близький до діаметру плавильного тигля.  

Виявлені три характерні періоди процесу виплавки мідних сплавів:  
I період - нагрівання і розплавлення шихтових матеріалів і 

рафінуючого шлаку. При цоьму при плавці кускової шихти завантажують 
повний тигель, при плавці сипучої шихти - шлаків і стружки - порцію 
шихти, яка складає 30% обсягу металозавалки.  

II - період - плавлення шихти при безперервній (при сипучій шихті) 
або порційній (при кусковій шихті) її дозавантаження під шаром 
рафінуючого шлаку.  

III період - рафінування та легування розплаву, коректування 
хімічного складу і температури.  

У мідних сплавах активність водню відрізняється від його активності 
у чистій міді, що істотно позначається на вмісті газових домішок в 
сплавах. Ця різниця зумовлена головним чином наявністю тих чи інших 
легуючих елементів і домішок, що входять до складу сплаву, та їх 
спорідненістю до водню [4-6].  

Газова пористість виливків з мідних сплавів обумовлена, головним 
чином, наявністю водню [1-3], основним джерелом потрапляння якого в 
метал є волога, що міститься в шихті та пічній атмосфері. При взаємодії 
металу з парами води останні дисоціюють і утворений водень легко 
розчиняється в металі [4, 6, 7].  

Однак мідні сплави з досить високим вмістом цинку не схильні до 
поглинання водню завдяки високій пружності парів цинку над розплавом, 
що оберігають його від навуглецювання. Легування міді марганцем, 
хромом і залізом сприяє збільшенню розчинності, а кремнієм, цинком, 
свинцем і оловом - зменшення розчинності водню в міді [5, 6].  

При вивченні поведінки водню в мідних сплавах у процесі плазмової 
плавки об'єктами досліджень служила свинцювата латунь ЛЦ40С,  
хімічний склад якої (за ГОСТ 859-66) наведено в таблиці 1.  
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Таблиця 1 Хімічний склад сплаву ЛЦ40С 

Сплав 
Масова доля компонентів,% 
Сu Pb Zn 

ЛЦ40С 57-61 0.8-1.9 решта 
 
В процесі дегазації вміст водню в розплавах експоненціально 

наближається до постійної величини, чисельно рівній рівноважній 
розчинності водню в металі при температурах дослідів, обумовлених 
струмовим навантаженням на дузі, і парціальним тиском водню і пари 
води в плавильній камері.  

Якщо початковий вміст водню в сплаві невеликий (1-2см3/100г 
металу), поведінка його при плавці характеризується більш складною 
залежністю, а процес плавки ділиться на два періоди: I період – адсорбція 
водню сплавом з вологи пічної атмосфери і плазмоутворюючого газу, II 
період – десорбція водню до рівня рівноважної розчинності в металі. Два 
різні періоди плавки добре видно на кінетичних кривих (рис. 3), що 
утворюють злам (перегин) приблизно через 25-30с, після початку плавки. 
Такий характер взаємодії водню з розплавом пояснюється тим, що після 
запалювання плазмової дуги відбувається випаровування вологи зі стінок 
камери та інших охолоджуваних елементів. У газовій фазі над рідким 
металом підвищується концентрація водяної пари, внаслідок чого в 
розплаві різко зростає вміст водню.  Після закінчення цього часу вологість 
в плавильній камері поступово знижується, зменшується тому і 
концентрація водню в сплаві. Динамічна рівновага водню в розплаві 
досягається приблизно через 120с. 

Надалі вміст вологи в атмосфері плавильної камери знижується через 
те, що через плазмотрон щохвилини надходить 10...12л аргону. У цих 
умовах досягнута в розплаві концентрація водню істотно перевищує рівень 
динамічної рівноваги і тому у газообміних процесах починає переважати 
швидкість десорбції водню і утримання його в розплаві знижується.  

Аналіз отриманих кінетичних кривих дозволяє зробити висновок про 
те, що кінцевий вміст водню практично не залежить від його початкової 
концентрації в металі і визначається вологістю пічної атмосфери [4].  

Використання більш чистого аргону для плавки, а також попереднє 
його сушіння з метою зниження концентрації водяних парів не принесла 
очікуваного результату і практично не змінила рівень залишкового вмісту 
водню в міді і сплавах.  
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Рисунок 3 Зміна вмісту водню в латуні ЛЦ40С 
при різних значеннях струму дуги: 

I – період адсорбції водню; II – період десорбції водню; 
1 – 200А; 2 – 300А; 3 – 450А 

 
Величина довжини дуги і витрата плазмоутворюючого газу незначно 

впливають на вміст водню в металі (рис. 4). Дещо посилюється значення 
цих параметрів при плавці сплавів з низьким вихідним вмістом водню (1-2 
см3/100г металу). У цьому випадку збільшення довжини дуги і витрати 
газу дозволяє трохи знизити концентрацію водню, ймовірно, за рахунок 
зниження тепловкладів дуги в рідку ванну. 
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Рисунок 4 Вплив довжини дуги (а) 

і витрати плазмоутворючого газу (б) на вміст водню в латуні 
кПаP Ar

OH 007,0
2
 ; кПаP к

OH 104,1
2
 ; кПаP 21001,1  ; АІ Д 250  
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Розглянуто методи виготовлення аморфних сплавів. Показано 
перспективність та області їх застосування. 
 
Рассмотрены методы изготовления аморфных сплавов. Показана 
перспективность и области их применения. 
 
Methods for producing amorphous alloys. The perspective and the sphere 
their application. 
 

 
ВВссттуупп  
Некристалічні тверді тіла в останні роки привертають значну увагу 

фізиків, які працюють в області, як фундаментальних досліджень, так і 
прикладних розробок. Такі системи характеризуються, з одного боку, 
відсутністю далекого порядку, тобто суворої періодичності розташування 
атомів в мікрооб’ємі, з іншого - наявністю ближнього порядку, тобто 
впорядкованим розподілом координат найближчих сусідів для будь-якого 
атома. Історично фізика твердого тіла розглядала порушення порядку 
(дефекти освіти сплавів) як збурення над рішеннями конкретних завдань, 
виконаними для строго періодичного внутрікристалічного потенціалу. При 
вивченні некристалічних твердих тіл такий підхід, хоч і дає деякі 
позитивні результати, є абсолютно недостатнім зважаючи на великі 
значення збурення і поширеності цих систем у реальному просторі. 
Структура, хімічні та термодинамічні особливості їх виявляються більш 
складними для опису в порівнянні з кристалічним і рідким станами. 
Внаслідок цього, для багатьох завдань, присвячених опису властивостей 
некристалічних твердих тіл, на сьогоднішній день не отримані однозначні 
рішення. 

У 1960 році Займаном була запропонована теорія про слабку зв'язку 
для пояснення електричних властивостей рідких металів, потім був 
сформульований принцип Іоффе і Регелем, згідно з яким середня довжина 
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вільного пробігу не може бути менше міжатомної відстані, а також 
уявлення про локалізацію, введені Андерсеном. Найбільш докладно 
електронні процеси в некристалічних системах описали Мотта та Девіс у 
монографіях. 

Понад шістдесят років тому А. І. Шальніков був першим, хто 
отримав аморфні металеві шари і використовував їх для вивчення 
надпровідності в невпорядкованих структурах. Дослідження структури 
сплавів, що формуються в умовах високих швидкостей охолодження, були 
продовжені в СРСР на початку 50-х років. Однак більш швидкий розвиток 
досліджень АМС у світі почався після публікації статті Дювеза та ін [1]. В 
даний час відомо дуже багато подвійних, потрійних і багатокомпонентних 
систем АМС. У загальному випадку всю сукупність АМС ділять на дві 
великі групи: метал - метал і метал-металоїд. Першу групу складають 
сплави перехідних і благородних металів (Fe, Co, Ni, Re, Ti, та ін) з 
металоїдів (В, С, Р, Si) атомний вміст яких становить 15-25%. У другу 
групу входять сплави: а) перехідних металів один з одним (наприклад, Nb-
Ni, Zr-Pd та інших), б) простих металів один з одним (Mg-Zn, Mg-Сі та ін), 
в) простих металів з перехідними (Ti-Be, Zr-Be і ін); г) простих металів з 
рідкісноземельними (La-ΑΙ, La-Be і ін); д) перехідних металів з 
рідкісноземельними (Gd-Со, Тb-Со та ін.) Крім бінарних сплавів, з цих же 
елементів можуть бути утворені численні багатокомпонентні аморфні 
сплави. 

Певну роль у збільшенні досліджень АМС зіграв прогрес в 
технології одержання цього класу твердих тіл. В даний час відомо велика 
кількість різних методів отримання сплавів з аморфною структурою, які 
зручно розділити на три великі групи відповідно до вихідного агрегатного 
стану, з якого отримують АМС: методи отримання з газоподібного, 
рідкого і твердого кристалічного станів. Першу групу складають широко 
відомі методи вакуумного випаровування і конденсації, катодного 
розпилення, газотермічного напилення та ін У другу групу слід віднести 
різноманітні методи гартування з рідкого стану, електролітичне і хімічне 
осадження з розплаву, лазерне склування та ін До третьої групи належать 
способи переводу кристалічних твердих тіл в аморфний стан шляхом 
іонної імплантації та нейтронного опромінення, механічного впливу і 
тиску, а також внаслідок активації твердофазних реакцій. 

 
 
ЗЗааггааррттуувваанннняя  зз  ррііддккооггоо  ссттааннуу  
Добре відомо, що атоми розплавленого металу не мають фіксованого 

положення у просторі. Тому давно виникла ідея "заморозити" (шляхом дуже 
швидкого охолодження) безладне розташування атомів, характерне для 
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рідини. Довгий час структуру рідкого металу не вдавалося відтворити у 
твердому стані. Проблема полягала в тому, що в процесі охолодження атоми 
встигали перебудується, утворюючи кристал (або багато кристаликів). 
Тридцять п'ять років тому вчені з'ясували, що при охолодженні металевого 
розплаву процес кристалізації можна запобігти, якщо охолоджувати його зі 
швидкістю 106-108 K / c. При цьому кристалізації не відбувається, так як за 
такий короткий час атоми не встигають переміститися на відстань, яке 
дозволило б їм сформувати кристалічну решітку. 

На початку 60-х років було показано, що можна отримати аморфну 
структуру сплаву, охолоджуючи рідкий розплав на холодній металевій 
підкладці. Найбільш часто на практиці використовуються два методи: в 
першому рідкий метал наносять на зовнішню циліндричну поверхню диска, 
що обертається (колеса), у другому розплав витягується обертовим диском. На 
рис. 1 представлені схеми пристроїв, що реалізують зазначені методи. Обід 
металевого диска або циліндра виготовляється з матеріалу, який володіє 
хорошою теплопровідністю (мідь, бронза, латунь). Струмінь розплавленого 
металу витікає під невеликим тиском (0,2 атм) через Інжекційне сопло, яке 
зроблено з плавленого кварцу або окису алюмінію. Струмінь потрапляє на 
поверхню швидко обертового колеса і твердне у вигляді безперервної стрічки 
шириною від 1 до 20 мм і товщиною 20-40 мкм. У другому методі загострений 
обід диска захоплює розплав, який потім твердне і мимоволі відділяється у 
вигляді коротких зволікань. Частота обертання диска або циліндра повинна 
бути такою, щоб забезпечити лінійну швидкість обода не менше 50 м / с. 

 

 
Рисунок 1. Схеми приладів для отримання аморфних сплавів 
гартуванням з рідкого стану:  
а- нанесення розплаву на обертовий металевий диск або циліндр;б-витяг розплава 
обертовим диском; 1-розплав, 2-нагріваючий пристрій, 3-стрічка аморфного 
розплаву, 4-кварцева трубка. 
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ІІоонннноо--ппллааззммооввее  ррооззппииллеенннняя  
Інший спосіб одержання металевих стекол - високошвидкісне іонно-

плазмове розпилення металів і сплавів [2]. Найбільшого поширення набув 
пристрій, заснований на чотирьохелектродній схемі розпилення (рис. 2). 
Вся система перебуває у вакуумній камері, яка містить газ аргон під 
тиском 0,5 Па. Нагріваючи електричним струмом вольфрамову спіраль 3, 
"добувають" електрони, які переміщаються в бік анода 2 під дією 
потенціалу, створюваного джерелом високої напруги (близько 3 кВ). По 
дорозі електрони зіштовхуються з атомами аргону і іонізують їх. Іони 
аргону утворюють плазму. Після того як встановився безперервний процес 
створення іонів, тобто "запалала" плазма, до мішені 4 прикладається 
негативний потенціал, щоб витягнути позитивно заряджені іони інертного 
газу з плазми і направити їх на мішень. Іони аргону, маючи досить велику 
енергію, стикаються з поверхневими атомами мішені і вибивають їх. Цей 
процес називається розпиленням. Аерозоль атоми залишають мішень і 
осідають на підкладку 5. Процес ведуть таким чином, щоб атоми, що 
покидають мішень, мали невелику кінетичну енергію. Потрапляючи на 
підкладку, вони не відскакують, як пружні м'ячики, а відразу ж 
прилипають до її поверхні, тобто заморожуються. Цей процес осадження 
атомів на холодній підкладці еквівалентний охолодженню з дуже високою 
швидкістю. Розрахунки показують, що швидкість охолодження досягає 
значень 1010 К / с. Аморфні металеві сплави виходять у вигляді напиляного 
шару 6 товщиною від 1 до 1000 мкм. 

 
Рисунок 2. Схема установки для чотирьохелектродного розпилення:  
1-вакуумна камера, 2-анод,3-катод, 4-мішень,5-подложка, 6-аморфний матеріал 

 
Внаслідок металевого характеру зв'язку багато властивостей 

металевих стекол значно відрізняються від властивостей неметалевих 
стекол. До них відносяться в'язкий характер руйнування, високі електро-і 
теплопровідність, оптичні характеристики. Щільність аморфних сплавів 
лише на 1-2% менше щільності відповідних кристалічних тіл.  
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Аморфні метали є високоміцними матеріалами[3]. Поряд з високою 
міцністю вони характеризуються хорошою пластичністю при стисканні (до 
50%) і вигині. При кімнатній температурі аморфні сплави піддаються 
холодної прокатці в тонку фольгу. Так, стрічка аморфного сплаву 
Ni49Fе29Р14В6Аl2 товщиною 25 мкм без утворення мікротріщин може бути 
зігнута навколо вістря бритвеного леза. Однак при розтягуванні їх відносне 
подовження становить не більше 1-2%.  

Для аморфних сплавів характерна чітка лінійна зв'язок між твердістю 
і міцністю. Енергія руйнування і ударна в'язкість аморфних сплавів також 
значно перевищують ці характеристики звичайних кристалічних матеріалів 
- сталей і сплавів.  

Багато металеві скла на основі Fe, Co і Ni переходять у кристалічний 
стан при 700К (приблизно 0,5 ТПЛ) протягом декількох хвилин[4]. 
Тривала експлуатація цих матеріалів протягом кількох років можлива 
лише при температурах нижче зазначеної приблизно на 300К. Введення до 
складу сплаву додаткових елементів - металів або металоїдів - призводить 
до різкого підвищення термічної стабільності аморфної структури при 
помірних температурах.  

Таким чином, аморфні сплави є високоміцним матеріалом з 
високими пружно-пластичними характеристиками, що мають дуже мале 
деформаційне зміцнення[5].  

Аморфні елінвари використовують для виготовлення датчиків, 
мембран манометрів, датчиків швидкості, прискорення і крутного 
моменту; пружин годинникових механізмів, ваг, індикаторів 
годинникового типу та інших прецизійних пружинних пристроїв. У ФРН 
розроблений сплав марки Vitrovac-0080, що містить 78% Ni, Si і B. Сплав 
має міцність при розтягуванні  В=2000 МПа, модуль Юнга Е = 15*104 
МПа, щільність 8 г/см3, електроопір 0,9 Ом-мм2 / м, межа витривалості при 
згині близько 800 МПа на базі 107 циклів. Сплав рекомендується при 
виготовленні пружин, мембран і контактів.  

Аморфні матеріали використовують для армування трубок високого 
тиску, виготовлення металокорду шин тощо Висока міцність у поєднанні з 
корозійною стійкістю дозволяють використовувати аморфні сплави для 
виготовлення кабелів, що працюють у контакті з морською водою, виробів, 
умови експлуатації яких пов'язані з впливом агресивних середовищ. З 
аморфної стрічки виготовляють предмети побутового призначення - леза 
для гоління, рулетки та ін  

Аморфні високовуглецеві сплави, що містять Сг, Мо, W, володіють 
високим опором руйнуванню і термічною стабільністю. Такі сплави 
доцільно використовувати в високоміцних композитах.  
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Широке застосування знайшов розроблений в Японії сплав 
Fe5Co70Si10B15. Методом гартування у валках виробляють стрічку 
товщиною 50 мкм і шириною 15 мм з прекрасним якістю обох поверхонь 
(шорсткість ± 3 мкм). Записуючі головки, виготовлені з такої стрічки, 
мають кращі характеристики, ніж феритні головки. Ці матеріали знаходять 
застосування в звуко-, відео-, комп'ютерної та іншому записувальному 
обладнанні.  

Аморфні метали часто називають матеріалами майбутнього, що 
зумовлено унікальністю їх властивостей, які не зустрічаються у звичайних 
кристалічних металів (таблиця 1)[6]  

Найбільш ефективною областю застосування аморфних сплавів, 
враховуючи, що вони термічно нестабільні, є помірні умови їх 
експлуатації, при яких не відбувається значного розігріву ріжучої кромки, 
наприклад їх можна було б використовувати в якості хірургічного 
інструменту[7]. 

 
Таблиця 1. Властивості і галузі застосування аморфних металевих 

матеріалів 
 
Властивості Застосування Склад сплава 

Висока міцність, 
висока в'язкість 

Дріт, армуючи матеріали, 
пружини, ріжучий 
інструмент 

Fe75Si15B10 

 

Висока корозійна 
стійкість 

Електродні матеріали, 
фільтри для роботи в 
розчинах кислот, 
морській воді, стічних 
водах 

Fе45Сr25Мo10Р13С7 

 

Висока магнітна 
індукція насичення, 
низькі втрати 

Сердечники 
трансформаторів, 
перетворювачі, дроселі 

Fe81B15C2 

Висока магнітна 
проникність, низька 
коерцитивна сила 

Магнітні головки і 
екрани, магнітометри, 
сигнальні пристрої  

Fe5Co70Sl10B15  

Сталість модулів 
пружності і 
температурного 
коефіцієнта лінійного 
розширення 

Інварні і елінварні 
матеріали 

Fе83В17 

 



 

222 
 

Однак до теперішнього часу аморфні сплави не знайшли 
застосування в якості ріжучого хірургічного інструменту. Це в першу 
чергу пов'язано з тим, що при товщинах хірургічного інструменту від 
кількох десятих до кількох міліметрів, через відносно низькі швидкості 
охолодження розплаву менш 104 град. С / с при виготовленні інструменту в 
аморфному стані не можна отримати відомі сплави з властивостями, що 
пред'являються до різального інструменту. 

Нажаль, на сьогоднішній день широкому застосуванню аморфних 
металів перешкоджають висока собівартість, порівняно низька термічна 
стійкість, а також малі розміри одержуваних стрічок, дроту, гранул. Крім 
того, застосування аморфних сплавів в конструкціях обмежено через їх 
низьку властивість до зварюваності. 
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Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут” 

Вартість енергетичних та сировинних ресурсів підвищується  з 
кожним роком, тому вимоги до якості металургійної шихти для 
доменного та сталеплавильного процесів стають жорсткішими. Причому 
до поняття якості входить не тільки відповідність властивостей даного 
матеріалу вимогам  металургійного процесу, але і зменшення енерго- та  
сировинних затрат при його підготовці та використанні, а також 
відповідність екологічним вимогам. Використання частково  
металізованих шихтових матеріалів, отриманих  сполученим процесом 
спікання та металізації рудопаливних сумішей на агрегатах, що 
традиційно використовуються для виробництва агломерату і обкотишів, 
дасть можливість підвищити техніко-економічні показники 
металургійних технологій. 

 
Стоимость энергетических и сырьевых ресурсов повышается  с 

каждым годом, поэтому требования к качеству металлургической 
шихты для доменного и сталеплавильного процессов становятся жестче. 
Причем в  понятие качества входит не только соответствие свойств 
данного материала требованиям  металлургического процесса, но и 
уменьшение енерго- и  сырьевых затрат при его подготовке и 
использовании, а также соответствие экологическим требованиям. 
Использование частично  металлизованных шихтовых материалов, 
полученных  соединенным процессом спекания и металлизации 
рудотопливных  смесей на агрегатах, которые традиционно 
используются для производства агломерата и окатышей, даст 
возможность повысить технико-экономические показатели 
металлургических технологий. 

 
The cost of power and raw material resources rises with every year, 

therefore the requirements to quality of metallurgical charge for blast furnace 
and steel-smelting processes become harder. Thus to notion of quality not only 
accordance of properties of the given material to the requirements of 
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metallurgical process, but also reduction of energy- enters and raw material 
expenditures at his preparation and use, and also accordance to the ecological 
requirements. The use of the partly metallized materials charges, got the united 
process of spicannya and metallization of roudopalivnih mixtures on 
aggregates, that are traditionally used for production of agglomerate, 
possibility will give to promote the tehnico-economichni indexes of 
metallurgical technologies. 
 

На сучасному етапі розвитку металургії метод виробництва сталі  по 
схемі  “доменна піч –конвертер”, як і раніше, займає лідируючу позицію.  

Умови по забезпеченню доменних печей енергією у вигляді коксу та 
природного газу змінилися. Стає економічно невигідним використання  
природного газу при виробництві чавуну через його високу вартість.. При 
сучасному рівні цін на природний газ 1 кДж тепла від спалення 
природного газу в 4-5 раз дорожчий, ніж від спалення твердого палива. 
Збільшення вартості коксу вимагає вживання заходів по зниженню його 
витрати на виплавку тонни чавуну.  

Рішення даної проблеми може бути здійснено за рахунок поліпшення 
якості традиційних матеріалів – агломерату і обкотишів, а також за 
рахунок застосування нових видів залізорудної сировини, таких як 
металізовані шихтові матеріали. Використання металізованих матеріалів 
для переробки в доменній печі є дуже перспективним напрямком, оскільки 
в даному випадку можуть бути використані рядові вихідні шихтові 
матеріали, а ефективність використання металізованих обкотишів в 
доменній печі дуже висока. Відповідно теоретичним розрахункам А.М. 
Рамма (табл. 1) та дослідним даним, при ступені металізації доменної 
шихти до 30-40% кожні 10% металізації забезпечують зменшення витрат 
коксу на 4-6% та приріст продуктивності на 5-7% [1]. 

 
Таблиця 1 - Показники роботи доменних печей 

Показник 
Ступінь металізації матеріалу,  

(Fмет  /F заг ) % 100% 
0 40 60 80 

Відносні витрати коксу, % 100 79 66 50 
Відносна продуктивність печі, % 100 125 138 160 

 
Існують металізовані матеріали двох типів: 
а) частково відновлені (на 30-40%) рудні, концентрати та 

концентратно-паливні офлюсовані та неофлюсовані обкотиші, брикети та 
агломерати, передбаченні для використання в доменних печах; 
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б) високовідновлені (до 90-98%) обкотиші, брикети, передбачені для 
використання в установках прямого відновлення заліза та сталеплавильних 
агрегатах; такі матеріали можуть використовуватись як замінники 
металевого брухту при виробництві сталі [2]. 

Практика виробництва металізованої шихти показала, що при цьому 
необхідно  витрачати значну кількість газоподібного палива, створювати 
нові агрегати для реалізації технології, що істотно знижує економічні 
показники від проплавлення металізованої шихти в доменних печах. 

Очевидною є необхідність розробки технології сполученого процесу 
спікання та металізації рудопаливних сумішей на агрегатах, що традиційно 
використовуються для виробництва агломерату і обкотишів без їх істотної 
модернізації. 

Здійснення такого процесу на агломераційних  або випалювальних 
машинах  з незначною їх модернізацією приведе до: 

- низьких питомих витрат тепла; 
- зведення до мінімуму витрати природного газу; 
- зниження питомої витрати коксу в доменних печах; 
- зниження шкідливих викидів від всього металургійного 

комплексу; 
- можливості використання залізомістких відходів та зворотних 

продуктів металургійного виробництва. 
При сполученні спікання та металізації в одному процесі 

відновлення відбувається за рахунок твердого палива, яке входить до 
складу шихти, або за рахунок цього палива та відновлюючих газів, які 
просмоктуються через  шар шихти. 

Найбільш доцільним варіантом реалізації технології є металізація і 
спікання шарової системи з вуглемістких гранул у суміші з твердим 
паливом на активній твердопаливній підкладці в агрегаті безперервної дії з 
колосниковою решіткою в режимі висхідної фільтрації у поєднаному 
процесі. 

 Спікання шарових систем в цих умовах дозволяє забезпечити 
необхідний температурно-газовий режим для протікання процесу 
металізації. При цьому основним джерелом теплової енергії переважно 
може бути тверде паливо у вигляді вугілля або коксівної дрібноти при 
мінімальних витратах газоподібного палива. 

 Створення відновлювального потенціалу в шаровій системі може 
бути забезпечено двома шляхами: 

- укладанням шару регенерації для отримання відновлювального газу 
і тепла для спікання і металізації залізорудного матеріалу; 

- створенням певних співвідношень (об'ємних або масових) між 
джерелом тепла та відновлювального газу, і залізомістким матеріалом. 
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В основу способу реалізації процесу було покладено спосіб розігріву 
металевих заготівок у ковальських горнах та гібрид-процес отримання 
шихтового матеріалу на конвеєрних машинах. В якості заготівок 
використовуються залізовуглецеві обкотиші, які мають у своєму складі 
вуглець у надмірній кількості, ніж це необхідно для переведення заліза із 
окислів у металеву фазу. 

Підготовлена таким чином сировина закладається в шар у суміші  з 
вуглемістким матеріалом, вміст Ст забезпечує  виконання наступних умов: 

- високу газопроникність оброблюваного шару; 
- розігрів та витримку сировини при температурах 1150-1200 ºС за 
термін, який забезпечить необхідну ступінь відновлення та 
охолодження до 400 ºС у відновлюючому середовищі. 
При реалізації на конвеєрних машинах передбачається укладка шару, 

запалювання, загорання палива. На паливо, що горить, укладається шар 
сировини та палива і процес проводиться в дуттьовому режимі знизу 
вверх. 

При досягненні температури в шарі на рівні 1150-1200ºС 
проводиться витримка  з мінімальною кількістю повітря, що подається в 
шар. По закінченню витримки передбачається охолодження окатишів. 

Основною метою роботи являється організація спікання та 
металізації вуглемістких залізорудних обкотишів в шарі на твердопаливній 
підкладці в режимі фільтраційного окислення її в потоці повітря та 
фільтрації продуктів окислення в шаровій системі, що спікається. 
Твердопаливна підкладка формується на колосниковій решітці і 
складається з пускового шару запалювання та генераторного шару - 
робочого шару відновлювально - теплової обробки. 

Твердопаливна підкладка  у даному процесі являється:  
- зовнішнім джерелом тепла;  
- регулятором вмісту кисню в теплоносії;  
- регулятором температурного режиму сушіння та підігріву вологих 
обкотишів; 
- джерелом захисної атмосфери в процесі металізації. 
Необхідність укладки генераторного шару твердого палива 

диктується, як мінімум, двома обставинами. Перша - необхідністю 
створення належного температурно-теплового режиму випалу гранул, 
сполученого з їх металізацією.  

Друга-необхідністю створення відповідного відновлювально-
теплового режиму. Обидві функції твердопаливна підкладка виконує в 
автотермічному режимі. 
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Об’єктом дослідження являються параметри цього процесу, які 
забезпечать виконання задачі отримання металізованого продукту. Такими 
параметрами являються: 

- кількість та гранулометричний склад шару запалювання; 
- мінімальний вміст вуглецю в шихті для виконання умов 

відновлення та  охолодження; 
- гранулометричний склад та кількість міжгранульної засипки 

твердим паливом; 
- дуттьовий режим на стадії розігріву та охолодження. 
Процес отримання частково або повністю металізованої 

металургійної шихти прямим відновленням в процесі окускування на 
агрегатах, що традиційно використовуються для виробництва агломерату і 
обкотишів без їх істотної модернізації має широкі можливості технічного 
втілення: на агрегатах конвеєрного типу, печах, що обертаються, в 
прохідних печах, в агрегатах камерного типу і виключає використання 
природного газу  безпосередньо в процесі металізації на відміну від 
існуючих процесів і технологій. 

 Виробництво частково металізованих обкотишів, що мають вміст 
відновленого заліза до 40% та залишковий вуглець, є одним з головних 
шляхів  підвищення ефективності виплавки металу,  зменшення витрат 
природного газу та коксу в чорній металургії. 
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Розглянуті переваги у використанні дугової печі постійного струму 
в порівнянні з ДСП змінного струму в сферах екології, покращення умов пра-
ці, технології та економіки. 

Рассмотрены преимущества в использовании дуговой печи посто-
янного тока в сравнении с ДСП переменного тока в сферах экологии, улучше-
ния условий труда, технологии и экономики. 

Es sind die Vorteile der Verwendung eines Gleichstromlichtbogenofens 
im Vergleich mit dem Wechselstromlichtbogenofen in den Bereichen Umwelt, 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Technologie und Wirtschaft betrachtet. 

Вступ 
Атомна енергетика, ракетна й космічна техніка, радіоелектроніка та 

багато інших новітніх галузей науки й техніки потребують металів і сплавів з 
високою якістю та чистотою за вмістом небажаних домішок. Зазвичай сплави 
з певними властивостями (жароміцність, корозійна стійкість, холодостійкість 
тощо) отримують в електропечах, в яких основою роботи є теплова дія елект-
ричного струму. В цих печах сконцентрована енергія великої потужності в 
малих об’ємах. Це дає змогу мати високі температури, які сприяють видален-
ню шкідливих домішок з електросталі. Однак такі технології потребують зна-
чних затрат на обладнання електропечей та їх експлуатацію. 

Розвиток електрометалургії почався після відкриття в 1802р. профе-
сором В.В. Петровим електричної дуги. А саме дугову електричну піч неве-
ликої потужності для плавки металів, яка працювала на постійному струмі, в 
1906 р. створив професор В.П. Іжевський. В другій половині ХХ ст. дугові 
електропечі переважно змінного струму для виплавки сталі поступово витіс-
няли традиційні мартенівські печі. І вже у 2004 р. частка електросталі у світо-
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вій металургії становила 52%, конверторної – 47,5%, а мартенівської – лише 
0,5% [1].  

 
Постановка задачі дослідження 
Основний об’єм електросталі нині виплавляють у дугових печах 

змінного струму. Ці печі як і печі постійного струму не мають суттєвих від-
мінностей за рахунок однакового принципу теплогенерації  та перерозподілу 
тепла в робочому просторі.Але печі на змінному струмі працюють з відносно 
низьким коефіцієнтом потужності, що призводить до значних перешкод в 
енергосистемах живлення, що спричинює велику загазованість навколишньо-
го середовища і створює значний рівень шуму. Тому в останні роки в усьому 
світі при будівництві металургійних міні-заводів, як правило, перевагу відда-
ють дуговим сталеплавильним печам постійного струму (ДСППС). У проми-
словості введено в дію одно-, двох-, трьох- і чотирьохелектродні печі, які від-
різняються за конструкцією подового електрода, ванни печі та розміщенням 
випрямлячів струму. Нині найпоширенішими є одноелектродні ДСППС. 

 
Методика проведення експерименту 
В 2004 році в місті Рязань на ВАТ «Тяжпрессмаш» в сталеливарно-

му цеху було проведено реконструкцію дугової сталеплавильної печі змінно-
го струму ємністю 20 т (ДСП-20) на агрегат постійного струму (ДППТУ-
20)[2]. В процесі реконструкції замість пічного трансформатора потужністю 8 
МВт було встановлено більш потужне джерело живлення на 10,79 МВт, замі-
нена система керування піччю, пульти, щити керування. При реалізації прое-
кту також були проведені конструкторські доробки щодо нового підведення 
електроживлення до подових електродів. Привід, фундаменти та металоконс-
трукції залишилися без змін, на печі встановлене водохолоджувальне скле-
піння, яке враховує особливості роботи ДППТУ-20 на напрузі дуги до 1000 В. 

 
Результати експерименту та їх обговорення 
Результати освоєння пічного агрегату підтвердили правильність при-

йнятого рішення. Устаткування ДППТУ-20 зберегло всі переваги ДСП-20: 
 можливість повного або часткового зливання металу; 
 проведення повного металургійного процесу; 
 простота догляду за футерівкою. 
Вже перші плавки показали зниження рівня викидів пилу, шуму, ко-

ливань електричної потужності[3]. А саме,за результатами перших проведе-
них плавок виявлено, що: 
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 викиди пилу згідно вимірам лабораторії зменшились у 3 рази; 
 рівень шуму знизився на 20%; 
 зменшився час плавлення і плавки в цілому на 30%; 
 економія електроенергії склала 140 кВт·ч/т або 16% в порівнянні з 
її витратами на печі ДСП-20; 

 знизилась витрата графітованих електродів більш ніж в 3 рази; 
 в ДППТУ-20 ефективно працює система перемішування розплаву; 
 за рахунок зниження вигару збільшився вихід придатного метала 
із печі; 

 витрата феросплавів (FeMn, FeV та ін.) знизилась на 20-40%; 
 знизилась кількість відхилень за хімічним складом; 
 значно підвищилась якість виливків різних марок сталі та чавуну.  
В процесі плавок постійно відбувається ефективне перемішування 

металу і його активна взаємодія зі шлаком, що дозволяє легше, ніж на печі 
змінного струму, проводити процеси десульфурації та дефосфорації. Перемі-
шування також чинить значний позитивний вплив на однорідність хімічного 
складу сталі, чавуну, поліпшення умов видалення газів і неметалевих вклю-
чень із металу.Ефективне перемішування металу відбувається під впливом 
електродинамічних сил, що виникають під час проходження постійного стру-
му.  

Крім того, при проходженні постійного струму через провідник від-
сутній поверхневий ефект (скін-ефект), тобто нерівномірний розподіл густи-
ни електричного струму по перерізу провідника [4]. Така нерівномірність 
притаманна тільки змінному струму, причому ступінь її зростає зі збільшен-
ням площі перерізу провідника і його електропровідності. Звідси слідує, що 
провідники електричного струму (жорсткі шини, гнучкі кабелі, електроди) 
дугової печі постійного струму можуть мати менший переріз при однакових 
теплових втратах в порівнянні з ДСП. 

Зменшення питомої витрати електроенергії супроводжується робо-
тою печі на вищій напрузі та меншій силі струму, тобто на довгих дугах. До-
вжина дуги при постійному струмі досягає 0,8 – 1 м. Завдяки центральному 
розміщенню електрода відбувається рівномірне теплове навантаження на фу-
терівку подини і стіни печі. 

В зв’язку з тим, що сучасна дугова піч містить велику кількість во-
доохолоджувальних елементів, якість зварювання та герметичність цих вузлів 
є дуже важливими показниками надійності роботи печей в експлуатації. Сер-
йозним фактором безпеки печей постійного струму є конструкція подового 
електроду, яка може бути пов’язана з уходом рідкого металу в подину печі.  
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Висновки 
Таким чином, реконструкція забезпечила підвищення якості металу 

до рівня, який важко реалізувати на обладнанні інших типів. ДППТУ-20 за-
безпечила виробництво якісної сталі при використанні дешевої шихти з дові-
льним хімічним складом, різного ступеня забрудненості та габаритів. 

На підставі результатів промислової експлуатації ДППТУ можна 
зробити висновок, що дугові електропечі, які працюють на постійному стру-
мі, практично за всіма техніко-економічними показниками, критеріям якості 
сталі, екології, енергозбереженню відповідають чи навіть перевищують світо-
вий рівень. 

 
Щира вдячність за цінні зауваження д.т.н., чл.-кор. НАН України 

проф. Дмитру Федоровичу Чернезі та д.т.н. доц. Констянтину Вікторовичу 
Михаленкову. 
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В плазмово-індукційній технології вирощування великих 

профільованих кристалів тугоплавких металів. Плазмово-індукційна 
технологія. Вплив потужності нагріву на формування структури 
мокристалів. 

 
В плазменно -индукционной  технология выращивания больших 

профилируемых кристаллов тугоплавких металлов. Плазменно -
индукционная  технология. Влияние мощности нагрева на формирование 
структуры мокристалов. 
 

In to plasma -induction technologies of growing of the large profiled 
crystals of refractory metals. Induction for Plasma technology. Influence    of 
power    of heating    is on    forming of structure of mokristaliv. 
 
  Вступ 

Тугоплавкими металами частіше всього вважаються ті метали, які 
мають температуру плавлення вищу ніж у заліза ( 1535 °С). 

В останні десятиліття монокристали тугоплавких металів, серед яких 
одне з найбільш вагомих місць займають монокристали вольфраму, 
знаходять широке використання в наукових дослідженнях, а також в таких 
передових галузях як приладобудування, електротехніка, електроніка, авіа- 
та ракетобудування, рентгенотехніка, лазерна техніка  та інших. 

Підвищений інтерес до монокристалів викликається комплексом 
присутніх у кристалів унікальних фізико-хімічних та механічних 
властивостей. До яких в першу чергу можна віднести: анізотропію, 
достатньо високу ідеальність кристалічної будови, дуже малий вміст 
присутніх домішок, більш високі у порівнянні з полікристалічними тілами 
пластичність, значу стабільність властивостей в мовах дії 
високореакційних середовищ, довготривалих циклічних навантажень і т. п. 
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Плазмово-індукційна технологія   
Вирощування монокристалів тугоплавких металів великих розмірів 

обумовлено потребами в них передових галузей техніки. Збільшення 
розмірів монокристалів, отриманих традиційними методами ворощування 
(електропроменева зонна плавка , плазменно-дуговий метод ), приводять 
до зниження досконалості їхньої структури , пов'язаного з неоднорідністю 
теплових полів і високими температурними градієнтами, присутніми у 
процесі формування монокристалів. 

Обмеження геометричних розмірів вирощуємих монокристалів 
здійснюється силами поверхневого натягу, при збільшенні розмірів 
порушується процес росту кристала  і в ньому утворюються структурні 
дефекти. 

1. Плазмово-індукційний спосіб є единий, який дозволяє отримувати 
крупні монокристали тугоплавких металів. Але необхідно змінювати сили 
струму  в процесі плавки. Не вирішені проблеми автоматизаці. 

2.Необхідно вивчати процес і отримати залежності , насамперед 
зміни сили струму  в процесі плавки. 

Як видно із самої назви методу , у процесі формування монокристалу 
беруть участь два незалежних джерела нагріву : плазмова дуга та високо 
частотний (ВЧ) індукційний нагрів. 

Сутність способу полягає у тому, що ванну рідкого металу 
утримують з допомогою поля індуктора, який охоплює   монокристал. ВЧ-
поле дозволяє не тільки утримувати ванну розплаву, а й гнучко керувати 
температурним полем  кристала. 

Схема плазменно-індукційного способу вирощування крупних 
профільованих монокристалів представлена на рис. 1. Затравку 
циліндричної форми вибирають у відповідності з необхідним 
кристалографічним направленням. Внутрішні контури індуктора 
повторюють форму кристала. Формування монокристала відбувається 
шляхом наплавлення шару металу за рахунок переплаву прутків при 
звортньопоступальному русі плазмотрона. 

Таким способом отримали монокристали вольфраму розміром 
140*170*20 мм. Вони є ідеальними заготовками для широкоформатного 
плоского прокату. 

При вирощуванні монокристалів тугоплавких монокристалів ,як 
правило використовують плазмоутворюючий газ, який складається із 
аргону і гелію . Вміст останнього  складає 70...90 %.  

При збільшенні геометричних розмірів вирощуємого монокристала 
зростає напруга на індукторі , що при деякій довжині його петлі приводить 
до виникнення пробоїв між індуктором і кристалом , як наслідок , до 
порушення формування монокристалу. 
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1 - плазмотрон; 2 - пруток; 3 – індуктор; 4 - монокристал; 5 - піддон; 
 6 -металічна ванна; 7- капля металу. 

 
Рисунок 1 Схема плазмово-індукційного вирощування монокристалів. 

 
Оптимізація сили струму плазмотрона 
В установці використаний плазмотрон "чобіткового" типу. 

Зовнішньо він має вигляд, як кутове з'єднання двох труб діаметром 90 мм, 
із яких одна закінчується соплом, а друга - струмо- і водопідводами. В 
установці труба, яка має сопло, знаходиться у вертикальному положенні, а 
труба з водо- та струмопідводами - в горизонтальному. Більш того частина 
труби, на якій розміщені струмо- і водопідводи знаходиться зовні 
установки. Для забезпечення герметичності установки між трубою і 
камерою встановлено вакуумні ущільнення. До кінця плазмотрону, який 
знаходиться зовні установки прикріплений електромеханічний привід, 
який  дозволяє  переміщати весь плазмотрон в горизонтальній площині 
вздовж осі довгої труби. Плазмотрон в процесі роботи здійснює 
звортньопоступальний рух із заданою швидкістю. 

Стабільна ширина грані особливо важлива при подальшому 
використанні кристала, наприклад, при наступній пластичній деформації.  
У процесі експериментів було встановлено, що при збільшенні відносної 
довжини l/b монокристала для підтримання стабільних умов формування 
зони розплаву і ширини наплавляємої грані, необхідно регулювати 
потужність плазмового джерела нагріву у крайових зонах кристала, рис. 2. 
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X-відносна довжина l/b ; Y-відносна сила струму I/b^2 (A/мм^2) 

 

Рисунок 2 Залежність відносної сили струму І/В^2 плазменного джерела 
нагріву від відносної довжини L/В монокристала вольфраму 
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Плазмотрон у процесі росту монокристала здійснює звортньо-
поступальний рух, формуючи при цьому шари наплавляємого металу. 
Зниження швидкості зміни величини l/b пояснюється тепловою інерцією 
монокристала. При виході із вказаної зони величину відносної сили струму 
підтримують постійною на рівні 0,9. По мірі росту висоти зливка Н 
збільшується площа його бічної поверхні і витрати теплоти 
випромінюванням. Для забезпечення заданої ширини наплавляємої грані, 
збереження стаціонарних умов формування монокристалу у процесі його 
росту (температури підігріву затравки, глибини рідкої ванни) необхідно 
збільшувати потужність ( силу струму ) плазмового джерела нагріву. 

 
Вплив потужності нагріву на формування структури мокристалів 
Грубими дефектами структури монокристалів є крупні пори, які 

викликані у монокристалів вольфраму недостатнім нагрівом. Плазмотрон у 
процесі лише переплавляє пруток і формує монокристал. При збільшенні 
лінійних розмірів останнього вплив плазмотрона на середню температуру 
монокристала знижується. При зниженні температури додаткового нагріву 
для збереження заданої ширини монокристала необхідно збільшувати силу 
струму плазмотрона. В свою чергу це приводить до збільшення тиску дуги 
на метал і перегріву поверхневого шару ванни рідкого металу. 
Переміщуючись вздовж формуємого шару, дуга не встигає прогріти до 
необхідної температури метал, ванна перегрівається і настає такий момент, 
коли дуга "продавлює" рідкий метал і її пляма спирається на твердий 
метал. Із-за низької температури твердої  фази і високої температури ванни 
спостерігається явище незмочуваємості. По лінії  переміщення плями дуги 
у закристалізовавшомуся шарі з'являться пори. На рис. 3 представлений 
мікрошліф вольфраму. 
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Рисунок 3 - Оптичні знімки мікрошліфа монокристала вольфраму: 

а) збільшення х1;  б) збільшення хЗ; 1 - дефект типу кратер 
 

Ефективним шляхом боротьби з описаним вище дефектом являється 
збільшення температури монокристала до значень 0,4...0,5 температури 
плавлення. Підтримка такої температури потребує вибір  необхідної 
потужності підігріву. Потужність підігріву не залишається постійною 
процесі плавки, вона росте по мірі збільшення висоти монокристала до 
настання стаціонарного стану, коли збільшення висоти монокристала, 
практично, не веде до зміни градієнтів температур в зоні формування 
монокристала при фіксованій потужності підігріву. На рис. 4 приведений 
граафік залежності потужності підігріву від висоти монокристала. 
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X-відносна висота Н/b ; Y-відносна потужність Рвід 

 

 

X-відносна вистота Н/b ; Y-відносна сила струму I/b^2 (A/мм^2) 
Рисунок 4 Залежність відносної потужності підігріву від відносної висоти 

монокристала 
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УДК 669.187.56.001.7 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТИТАНОВЫХ 
СЛИТКОВ ДУГОШЛАКОВОЙ ПЛАВКОЙ  

 
Шевчук О.И., Ремизов Г.О., Саенко В.С. 

 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут»
 
Розглянуті технологічні можливості та особливості дугошлакового 
переплаву відносно виплавки зливків титану та його сплавів. 
 
Рассмотрены технологические возможности и особенности 
дугошлакового переплава относительно выплавки слитков титана и его 
сплавов. 
 
We consider technological features and refining arc-slag  melting ingots of 
titanium and its alloys. 
 

 
Вступление 
Особенности металлургии титана связаны, прежде всего, с его 

высокой реакционной способностью, т.е. склонностью к активному 
взаимодействию с газами атмосферы и материалами, с которыми он 
контактирует, особенно когда титан находится в жидком состоянии или 
нагрет до высокой температуры. 

Поэтому некоторые технологические операции, например, выплавка 
слитков невозможны без защитной среды - инертного газа или вакуума. На 
сегодняшний день существует несколько способов получения слитков 
титана: вакуумно-дуговой переплав (ВДП), электронно-лучевой переплав 
(ЭЛП), вакуумно-индукционный переплав (ВИП), плазменно-дуговой 
переплав (ПДП), электрошлаковый переплав (ЭШП) а также различные 
комбинации этих способов. При этом широкое промышленное применение 
нашли лишь ВДП и ЭЛП. ВИП и ЭШП не позволяют обеспечить 
достаточную чистоту металла от вредных примесей и газов, а ПДП по 
схеме плавки мало чем отличается от ЭЛП, уступая ей в надежности и, 
опять же, чистоте металла[1].  

Главным препятствием на пути расширения использования титана и 
его сплавов в различных отраслях народного хозяйства была и остается его 



Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.2011 
 

241 
 

высокая стоимость. Это связано с высокой стоимостью титановой губки 
(исходного сырья для производства слитков), большой трудоемкостью 
изготовления из нее расходуемых электродов, сложностью и 
энергоемкостью оборудования для переплава расходуемых электродов в 
титановые слитки. Упрощение технологии получения слитков без 
снижения их качества уменьшает стоимость полуфабрикатов из титана и 
его сплавов и делает их конкурентноспособными по отношению к 
нержавеющим никелесодержащим сталям и сплавам. В решении этой 
задачи реальные возможности имеет разработанный в ИЭС им. Е.О. 
Патона метод дугошлакового переплава (ДШП) как более простой и менее 
энергоемкий [7]. 

 
Разработка метода 
Результаты ранее проведенных в опытно-промышленных условиях 

работ [3] под руководством Б.И. Медовара свидетельствуют, что 
технология ДШП титана при производстве крупных слитков 
прямоугольного и квадратного сечения позволяет получать слитки массой 
от 0,05 до 5 т и более на существующем оборудовании ЭШП путем его 
переоснастки[3]. 

При переплаве титана под флюсом с использованием открытых 
печей ЭШП, одной лишь шлаковой защиты недостаточно для получения 
металла, не загрязненного кислородом, азотом, водородом выше нормы. 
При открытой поверхности шлаковой ванны, т. е. когда имеется контакт 
расплавленного шлака с воздухом, происходит поглощение газов шлаком. 
Увеличение глубины шлаковой ванны с целью улучшения защиты не дало 
положительных результатов [5]. Потребовалась изоляция шлаковой ванны 
от воздуха. Защита ванны инертными газами — чистым аргоном или 
гелием -- позволяет уменьшить степень загрязнения титана, но также не 
гарантирует получения заданного низкого уровня содержания газов 
(кислорода, азота, водорода) в металле. Дальнейшие работы [5], 
проведенные в Институте электросварки им. Е. О. Патона в этом 
направлении, показали, что наиболее низкое содержание газов в слитках 
ЭШП титана, выплавленных в бескамерных печах, обеспечивается в 
случае применения флюсового затвора с одновременной подачей аргона в 
плавильное пространство. Первые флюсовые затворы появились в начале 
70-х годов, для защиты зоны плавления расходуемого электрода из 
углеродистой или легированной стали от окружающей атмосферы. 

 
Технологические аспекты ДШП 
Конструкция флюсового затвора позволяет в процессе плавки 

создавать в плавильном пространстве небольшое избыточное давление 
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газов, что дополнительно препятствует поступлению кислорода и азота из 
атмосферы в полость кристаллизатора. Вместе с тем, флюсовой затвор, 
подобно клапану сосудов высокого давления, не допускает повышения 
давления в полости кристаллизатора сверх безопасного уровня и, при 
необходимости, осуществляет его сброс. Это происходит путем 
равномерных выхлопов газов через слой флюса в затворе в течение всей 
плавки, При этом слой флюса играет роль фильтра, уменьшая выброс 
паров шлака и облегчая работу системы газоочистки.  

 

Рис. 1.1 Флюсовый затвор с устройством для продувки аргоном 
Отличие применения флюсового затвора при электрощлаковом и 

дугошлаковом переплавах состоит в том, что в случае ЭШП главным 
средством защиты является сама шлаковая ванна, в которой плавится 
расходуемый электрод. Флюсовой затвор, герметизируя плавильное 
пространство, защищает шлаковую ванну, а также нагретую до высоких 
температур поверхность расходуемого электрода над ней от 
газонасыщения [5]. 

Существует две технологические схемы (рисунок 1): ДШП с 
применением флюсового затвора — простейшего устройства, которое 
устанавливается непосредственно на верхний торец кристаллизатора; 
ДШП в камерной печи [4]. 

В последнем случае использовали имеющиеся печи вакуумно-
дугового переплава с отключенной вакуумной системой, а также 
специально спроектированные камерные печи для ДШП, позволяющие 
вести процесс в контролируемой газовой атмосфере 

Как металлургический процесс, ДШП отличается надежностью и не 
требует для своей реализации создания сложного дорогостоящего 
оборудования. Так, для выплавки листового слитка прямоугольного 
сечения 630x1150 мм массой 5 т использовали однофазную схему 
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переплава двух расходуемых электродов диаметром 400 мм в 
стационарный кристаллизатор с флюсовым затвором на электрошлаковой 
печи ЭШП-5ВГ. Электроды были сварены по длине из трех частей ручной 
аргоно-дуговой сваркой по периметру сечения. В качестве флюса 
использовали химически чистый СаР2. Перед началом процесса полость 
кристаллизатора заполняли аргоном, который затем непрерывно подавали 
через осушитель газа под крышку флюсового затвора. Расход 
электроэнергии при ДШП составил 1150 кВтхч/т [3].  

Электроды, для процесса, прессуют на гидравлическом прессе с 
применением губки различных марок [6]. Расходуемые электроды бывают 
как сплошные, так и полые, причем через полость можно подавать аргон в 
зону горения дуги, что способствует выведению из дугового промежутка 
водорода, фтора и других вредных примесей [2].  

 
Рис. 1.2 Технологические схемы реализации ДШП в камерной 

печи с вытяжкой слитка из короткого кристаллизатора (а) и в обычной 
печи ЭШП в стационарном кристаллизаторе с применением флюсового 
затвора (б): 

1 — инвентарная головка расходуемого электрода; 2 — 
расходуемый электрод; 3 — шлаковая ванна; 4 — слиток; 5 
водоохлаждемый поддон; 6 — механизм вытяжки слитка из 
кристаллизатора, 7 — дуга; 8 — футерованная шлаковая надставка; 9 — 
камера печи; 10 — флюсовый затвор; 11 — водоохлаждемый 
кристаллизатор 
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Рис 1.3. Прессованный расходуемый электрод из титановой губки 
В качестве легирующих добавок используется алюминий 

электролитический, металлический марганец, металлический ванадий и 
алюминиевомолибденовая лигатура. В результате проведенных в 
Институте электросварки им. Е. О. Патона исследований структуры и 
механических свойств было установлено, что однократная 
электрошлаковая плавка расходуемых прессованных электродов позволяет 
получать технический титан и сплав ОТ4, которые по качеству не 
уступают металлу двойного ВДП [6]. 

Рис. 1.4. Титановый слиток ДШП из титана ВТ1-0 квадратного 
сечения 200X200 мм, выплавленный под флюсом СаР2
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При ДШП, в отличие от ВДП, металлическая корона на слитке 
отсутствует. Это объясняется тем, что при ДШП брызги металла (мелкие 
капли) попадают или в шлаковую ванну, или в бурт шлака, находящийся 
по периметру шлаковой ванны. 

Глубина металлической ванны при выплавке слитков способом ДШП 
меньше, чем при ЭШП, а форма ванны более плоская. Это объясняется 
тем, что поверхность ванны обогревается более равномерно. 
Рассредоточению тепла по ванне способствует и перенос капель в ванну 
несколькими потоками по всему сечению электрода. 

При ДШП поверхность жидкой шлаковой ванны является одним из 
электродов. Так как электрическая дуга горит в присутствии паров шлака, 
в которых имеются химические элементы с низким потенциалом 
ионизации, это способствует стабилизации и устойчивости горения дуги. 
Необходимо отметить, что компоненты, входящие в состав шлаков ДШП, 
по-разному воздействуют на условия горения дуги. Положительное 
влияние оказывают щелочные и щелочно-земельные металлы с низким 
потенциалом ионизации [4]. Они легко ионизируются, образуя катионы и 
свободные электроны, участвующие затем в переносе заряда. Таким 
образом, химический состав применяемых флюсов оказывает 
существенное влияние на электрические характеристики процесса 
(устойчивость и стабильность горения дуги, уровень пиков зажигания, 
наличие пауз в кривой тока, напряжение холостого хода источника 
питания и т. д). 

Роль флюсов при ДШП титана несколько отличается от привычной 
роли рафинирующего компонента при ЭШП и ДШП. Также практически 
нивелируется роль шлака как теплоносителя. 

 
Выводы 
Таким образом, можно сделать выводы, что ДШП является 

альтернативной технологией при производстве титана и его сплавов. Эта 
технология обеспечивает достаточно высокое качество метала и в то же 
время снижает стоимость его производства. При этом ДШП остается 
технологически боле простой, чем существующие технологи. Именно 
поэтому ДШП может занять свой сегмент рынка, обеспечив поизводство 
более дешевого титана не только для авиапромышленности и судостроения 
, но и для более простых потребностей общества.  
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ В 
СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

 
к.е.н. С. Л. Воробйов 

 
Національний інститут стратегічних досліджень 

 
Викладено результати дослідження стану розвитку гірничо-
металургійного комплексу України в сучасних економічних умовах: 
глобалізації й інтеграції. Проаналізовано динаміку виробництва 
найважливіших видів гірничорудної та металургійної продукції. 
Визначено загрози, що негативно позначаються на розвитку ГМК. 
Надано пропозиції щодо забезпечення сталого розвитку вітчизняного 
ГМК. 
Рассмотрено результаты исследования развития горно-
металлургического комплекса Украины в современных экономических 
условиях: глобализации и интеграции. Проанализировано динамику 
производства важнейших видов горнорудной и металлургической 
продукции. Обозначено угрозы, которые негативно влияют на развитие 
ГМК. Предложено меры для обеспечения устойчивого развития 
отечественного ГМК. 
 
The results of research of development state of mining and smelting complex 
of Ukraine under the modern economic conditions: globalization and 
integration are given in the article. Production dynamics of the most 
important types of ore-mining and metallurgical production, are analyzed in 
the article. The threats, that have negative impact on the development of 
mining and smelting complex, are defined. The propositions as for providing 
stable development of domestic mining and smelting complex are given in the 
article. 

 
 

 
Вступ  
Гірничо-металургійний комплекс (ГМК) є базовою галуззю 

економіки України, що забезпечує понад 25 % промислового виробництва, 
34 % загального експорту товарів. Частка України у світовому виробництві 
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сталі становить 2,4 % або 33,6 млн т. (рис. 1). Серед країн - виробників 
металургійної продукції Україна посідає восьме місце. 

 

Рис. 1. Світове виробництво сталі у 2010 р. 
 
Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. внесла суттєві 

корективи у завантаження виробничих потужностей металургійного 
комплексу і позиціювання вітчизняних виробників на світовому ринку. 
Так, виробництво сталі в Україні скоротилось у 2008 р. на 13,3 % (до 
попереднього року), у 2009 р. - на 19,4 %, у 2010 р. спостерігалось 
зростання на 12,4 %. В інших країнах, що є основними виробниками сталі, 
падіння виробництва було меншим, а у Китаї та Індії відбувся приріст 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Основні виробники сталі у світі (млн тон ) 1 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Китай 423,0 494,9 500,5 573,6 626,7 
Японія 116,2 120,2 118,7 87,5 109,6 
США 98,6 98,1 91,4 58,2 80,6 
РФ 70,8 72,4 68,5 60,0 67,0 
Індія 49,5 53,1 55,2 62,8 66,8 
Південна 
Корея 48,5 51,5 53,6 48,6 58,5 

Німеччина 47,2 48,6 45,8 32,7 43,8 
Україна 40,9 42,8 37,1 29,9 33,6 

 
  
  

                                                 
1 World Steel in Figures, World Steel Association, 2009  
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ППооссттааннооввккаа  ззааддааччіі  ддоосслліідджжеенннняя  
Однак, теперішній стан ГМК України характеризується 

технологічним відставанням у порівнянні з розвинутими країнами Європи 
та світу. Структура металопродукції недосконала. Сировинний ухил 
виробничої структури, розрахований переважно на потреби експорту, 
робить металургійну галузь і економіку в цілому надзвичайно залежними 
від кон’юнктури зовнішнього ринку, стримує розвиток внутрішнього 
ринку і звужує національні можливості щодо розвитку економіки та 
призводить до виснажливого та нераціонального використання природних 
ресурсів, забруднює довкілля. Чорна металургія України відстає від 
світового рівня з багатьох причин, найважливішою серед яких є 
погіршення кон’юнктури на зовнішньому ринку, перенасичення його 
металопродукцією китайського виробництва та введення в дію нових 
потужностей на Ближньому Сході, що призводить до падіння експортних 
цін на вітчизняну металопродукцію. Отже завданням статті є комплексний 
аналіз стану розвитку структурних складових вітчизняного ГМК у 
сучасних економічних умовах та розробка пропозицій щодо забезпечення 
його сталого розвитку. 

 
Останні дослідження і публікації  
Відбитком важливості вивчення даної проблеми є велика кількість 

досліджень у зазначеному напрямку, як зарубіжних спеціалістів, так і 
вітчизняних вчених-металургів. Серед закордонних вчених-металургів, що 
зробили істотний внесок у розробку методів аналізу розвитку 
металургійної галузі, дослідження проблем конкурентоспроможності 
необхідно назвати М. Портера, Ф. Котлера, Дж. Еванса, Б. Бермана, С. 
Маджаро та ін. Розвиток вітчизняного ГМК досліджували В. Майорченко, 
В. Калюжний, Ю. Макогон, М. Шпундра, І. Майорова [1-3], а також 
провідні вчені Київського політехнічного інституту Ващенко К.І., 
Чижський А.Ф., Чернега Д.Ф., Ремізов Г.О. та деякі інші. 

Однак увага приділялася тільки чорній металургії чи її сировинній 
базі. Проблематика ж розвитку ГМК у ринкових умовах як цілісного 
комплексу, включаючи мінерально-сировинну базу, гірничо-видобувну та 
металургійну промисловість, останнім часом практично не розглядалася. 

 
Методика дослідження 
У процесі дослідження використано положення теорії управління 

науково-технічним прогресом, теорії економічного зростання та теорії 
економічної безпеки. 
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Результати досліджень 
Особливо тяжких втрат зазнала металургійна галузь з настанням 

світової фінансової кризи. Для подолання кризових явищ в ГМК України і 
як наслідок - збільшення виробництва металопродукції постає проблема 
реструктуризації та відновлення металургійної галузі. Реструктуризація 
металургійної галузі тут розглядається як процес, пов’язаний зі змінами 
форм власності, технологічної та організаційної структур управління, 
фінансових відносин з контрагентами та державою, спрямованих на більш 
тісну адаптацію металургійних підприємств до ринкових умов 
функціонування, зміцнення їх фінансової стійкості, ефективності 
виробництва та підвищення конкурентоспроможності виробленої 
продукції. 

1. Перспективи розвитку металургійної галузі України суттєво 
залежать від того, як швидко вона зможе відновити свої позиції на 
світових ринках [4]. Обсяги експорту металопродукції по групі УКТ ВЕД 
72 «Чорні метали» в 2010 р. були вище показників 2009 р. на 5,8%. Що 
стосується сировинних матеріалів - найбільше зростання було в сегментах 
феросплавів (+42,8%), чавуну (+7,2%), прутків, брусків та арматури 
(+16,9%). Експорт зливків та металевих напівфабрикатів за останні чотири 
роки практично не змінився, хоча середньорічні ціни на них коливалися з 
341 дол. США/т в 2009 р. до 685 дол. США/т – в 2008 р. (табл. 5) 

Об’єктивними причинами відновлення позицій України на 
світових ринках були: 

сприятлива кон`юнктура цін на основну експортну металопродукцію 
України, яка утворилася в результаті виходу світового господарства зі 
стану кризи. За останні два роки спостерігалось хвильове зростання 
експортних цін практично на всю металопродукцію з відповідними 
точками росту за періоди: липень-листопад 2009 р.; лютий-червень 2010 р. 
(рис. 3). Наступне зростання цін нами прогнозується на період травня-
липня 2011 р. Зокрема, можуть підвищитися експортні ціни на гаряче- та 
холоднокатані листи та рулони, зливки, прутки та кутики, фасонні і 
спеціальні профілі з нелегованої сталі. 
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Рис. 2. Динаміка цін в на внутрішньому вторинному і 

зовнішньому ринках, (дол. США за тонну) 

Таблиця 5 

Експортні поставки металопродукції з України 
Найменування Кількість, тис т Вартість, млн дол. США 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 
7201 Чавун у чушках 
або інших формах 

2070 1470 1380 1480 610 730 370 560 

7202 Феросплави 1200 990 770 1100 1120 1660 710 1200 
7206-7207 Зливки та 
напівфабрикати 

11760 12540 11420 11320 5100 8600 3900 5350 

7208 Прокат плоский 
гарячекатаний 

7000 6700 4700 5300 3920 5380 2080 3000 

7209 Прокат плоский 
холоднокатаний 

1010 780 740 730 530 580 340 460 

7213-7215 Прутки та 
бруски, арматура 

5150 4030 3650 4270 2620 3060 1450 2200 

7216 Кутики, фасонні та 
спеціальні профілі 

1600 1080 1020 1160 940 880 450 650 

 
Українські металовиробники в січні-червні 2011 р. значно збільшили 

обсяги виробництва2 і законтрактували практично весь обсяг лютневого 
(2011 р.) виробництва на фоні постійного попиту закордонних 
                                                 
2 За даними Державної служби статистики у першому півріччі 2011р. порівняно з відповідним періодом 
попереднього року у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів приріст 

продукції становив 13,3%, у т.ч. на підприємствах з виробництва чавуну, сталі та феросплавів – 

8,6%, труб – 54,7%, інших видів первинного оброблення сталі – 30,0%, готових металевих виробів – 
26,7%. Водночас спостерігалось зменшення обсягів продукції у виробництві кольорових металів (на 
0,2%). 
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споживачів3. Основні обсяги металопродукції в I кв. 2011 р. будуть 
відвантажені в країни ЄС та Азійські країни. Експортні ціни в січні-
лютому 2011 р. збільшилися в середньому на 15-20 дол. США/т, зокрема 
на: прутки із нелегованої сталі до 715-720 дол. США/т; кутки – 650-670 
дол. США/т; чавун переробний – 500-520 дол. США/т. 
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Рис. 3. Динаміка цін в на зовнішніх ринках (дол. США за тонну)4 
 
курсова стабільність. Позитивним фоном відродження фінансової 

системи є стабільність курсу гривні та відсутність масових банкрутств 
банків (прийнято рішення про ліквідацію лише 13 банків). Збільшилася 
довіра населення країни до банківської системи. За даними НБУ обсяг 
банківських вкладів у січні 2011 р. збільшився на 1,9 % й становив 276,9 
млрд грн. Кошти юридичних осіб в банках за цей період зросли на 3 % 
сягнувши 146,4 млрд грн. Негативним фактором виступає наявність 
значної кількості проблемних кредитів та стагнація кредитування. 
Стабільність на валютному ринку сприяла формуванню реальних 
фінансових планів металургійних комбінатів, які забезпечували як 
операційну, так і інвестиційну їх діяльність, а незначне зміцнення гривні 
впродовж року не було спроможне „розмити” цінову 
конкурентоспроможність експортерів. 

Стримуючими факторами збільшення експортного потенціалу 
вітчизняної металургії є наступні: 

                                                 
3 За даними “Держзовнішінформу” // Товарний монітор, №5. – 2011. 
4Побудовано за даними ДП “Держзовнішінформ” // Металургійний монітор. Стальний прокат. - №19. – 
2010. – С. 9-20. 
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низька конкурентоспроможність вітчизняної металопродукції на 
світових ринках обумовлена високим ступенем зношеності основних 
фондів. Окремі вітчизняні підприємства чорної металургії оснащені старим 
обладнанням, металургійні заводи експлуатуються понад нормативні 
терміни (табл. 6), існує значна технологічна відсталість у порівнянні з 
розвинутими країнами, що утруднює конкурування вітчизняного металу на 
світових ринках. 

Таблиця 6  
Дата заснування та ступінь зношення основних фондів 

металургійних заводів України 
Найменування підприємств Дата заснування, рік Знос основних 

фондів, % 
ЗАТ «Макіївський металургійний завод» 1899 67,4 
ВАТ «Міттал Стіл» (м. Кривий Ріг) 1934 80,8 
ВАТ «Дніпропетровський мет. завод ім. Комінтерну»  1899 56,6 
ВАТ «Дніпропетровський мет. завод ім. Петровського» 1887 79,5 
ВАТ «Дніпровський мет. комбінат ім. Дзержинського» 1889 55,2 
ВАТ Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» 1933 56,4 
ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» 1897 (відновлено в 

1927р.) 
57,7 

ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» 1896 38,9 
ВАТ «Єнакіївський металургійний завод» 1897 13,4 
ВАТ Металургійний комбінат «Азовсталь» 1933 57,1 
ВАТ «Донецький металургійний завод» (ДМЗ) 1872 58,1 

На обладнанні з терміном служби вище нормативного виробляється 
понад 50 % металопродукції. Утримання устаткування, введеного в 
експлуатацію на початку минулого століття, обходиться підприємствам 
значно дорожче, ніж впровадження нових енергозберігаючих технологій, 
що відповідають вимогам світових стандартів. 

структура експорту не відповідає потребам галузі і носить 
здебільшого сировинний нахил. Основну частку (42%) українського 
експорту металів в 2010 р. складали: чавун переробний у чушках, зливки, 
напівфабрикати з нелегованої сталі, феросплави, відходи та брухт чорних 
металів. 

Практично була відсутня номенклатура експорту 
високотехнологічної металопродукції: продуктів прямого відновлення 
залізних руд, листів плакованих з гальванічним покриттям та 
електролітичним оцинкуванням, прокату плоского з корозійностійкої 
нержавіючої сталі. По багатьох видах високотехнологічної 
металопродукції імпорт в десятки разів перевищує експортні поставки. 

недостатня державна підтримка діяльності експортерів металу, 
зокрема у виведенні функції проведення промислової політики 
металургійного комплексу з числа завдань органів виконавчої влади після 
ліквідації відповідного міністерства, запровадженні експортного 
кредитування, автоматизації відшкодування ПДВ, зниження податкового 
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навантаження та забезпечення захисту інтересів металургів на зовнішніх 
ринках. 

зростання імпорту металопродукції на 2,9 в.п. (з 20,9 % в 2009 р. до 
23,8 % у 2010 р.) призводить до надмірного загального приросту імпорту в 
умовах після кризового відновлення. Тому необхідно активізувати зусилля 
щодо впровадження заходів імпортозаміщення, що сприятиме підвищенню 
рівня доданої вартості металургійної продукції та зниженню вразливості 
металургійної галузі до світових кризових явищ, пов’язаних з коливаннями 
балансу попиту та пропозиції на світових ринках та відповідної флуктуації 
цін. 

2. Для закріплення позитивного тренду необхідна реструктуризація 
металургійного комплексу, спрямована на більш тісну адаптацію 
металургійних підприємств до ринкових умов функціонування, збільшення 
ефективності виробництва та підвищення конкурентоспроможності 
виробленої продукції. Для цього необхідно провести наступні заходи: 

оновлення основних фондів, впровадження нових систем 
виробництва і управління. У зв’язку з цим гостро постає питання реалізації 
інвестиційних проектів, спрямованих на проведення модернізації та 
технічного переоснащення металургійних підприємств. В умовах 
фінансової кризи інвестування галузі різко скоротилося: річний обсяг 
інвестицій в основний капітал в 2009 р. порівняно з 2007 р зменшилися на 
41 %, (у фактичних цінах) а прямих іноземних інвестицій – майже в 3,5 
рази.  Динаміка інвестицій в основний капітал металургійної галузі у січні-
вересні 2010 р. залишалася негативною (-24,3 % порівняно з попереднім 
роком) (табл. 7). 

Сума кредитів і позик, отриманих металургами в 2010 р. від прямих 
інвесторів становила 383,3 млн дол. США. Найбільше їх надійшло з 
Нідерландів - 402,2 млн дол.США та Кіпру – 79,0 млн дол. США. За 
рахунок продажу капіталу нерезидентами інших країн і вилучення 
інвестицій з металургійної галузі зменшились обсяги капіталу інвесторів зі 
Сполученого Королівства – на 54,2 млн дол. США, Сполучених Штатів 
Америки - на 23,7 млн доларів. 

Зниження енергоємності виробництва актуалізується у 
посткризовий період у зв’язку із неефективним споживанням паливно-
енергетичних ресурсів, що спонукає додатково щорічно імпортувати понад 
8,5 млрд куб. м природного газу і ставить роботу галузі у безпосередню 
залежність від імпорту енергоресурсів. Надвисокі витрати енергоносіїв 
призводять до зниження конкурентоспроможності української 
металопродукції та втрати суттєвої частини зовнішнього та внутрішнього 
ринків.  
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Таблиця 7 

Інвестування металургійної галузі 
 Річні обсяги інвестицій в основний 

капітал, млн грн.** 
Річні обсяги прямих іноземних 
інвестицій, млн дол. США*** 

 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 
Металургійне 
виробництво та 
виробництво готових 
металевих виробів  11234 10503 6683 2968* 156,2 -240,2 44,7 

 
 
 

383,3 
Промисловість 
(довідково) 64341 76618 57658 35469* 1893 48,5 969,3 

 
766,2 

Розраховано за даними: 
*Станом на 1 жовтня 2010 р. 
**Статистичний щорічник України за 2009 рік // електронний ресурс (http://www.ukrstat.gov.ua) 
***Статистичний збірник «Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності» // електронний ресурс 
(http://www.ukrstat.gov.ua). 

 
Перевищення енерговитрат у порівнянні із закордонними 

виробниками починається вже з перших переділів. Так, енергоємність 
виробництва чавуну на українських металургійних підприємствах на 30 % 
вища, ніж на провідних підприємствах світу. Такий стан склався внаслідок 
недостатнього використання нових технологій, зокрема пиловугільного 
палива (ПВП) у доменних печах. У середньому витрати ПВП в Україні 
складають 16,9 кг/т на виробництво чавуну, тоді як в ЄС – 104 кг/т, у Китаї 
– 120 кг/т (табл. 8). 

Таблиця 8  
Питомі витрати енергоресурсів на виробництво чавуну 

Показники витрат ЄС Китай Україна 
1.Енергоресурси, кг у. п./т 483,4 477,4 637,8 

у т.ч. 
кокс, кг/т 383 398 503,8 
природний газ, м3/т – – 82,2 
пиловугільне паливо, кг/т 104 120 16,9 
2. Кисень, м3/т 62,3 63,9 81,5 

Значна частка енергоресурсів, що споживаються при виробництві 
чавуну в Україні, припадає на природний газ (щорічно майже 3,0 млрд м3), 
тоді як у провідних країнах світу природний газ при його плавленні 
практично не використовується. Особливо енергоємним є мартенівське 
виробництво сталі; витрати енергоресурсів при цьому майже у 5 разів (а 
природного газу в 15 разів) більші, ніж при конвертерному виробництві 
сталі.  

Приведення структури виплавки сталі у відповідність до світового 
досвіду. В Україні сталь виплавляють в мартенах (41 %), конвертерах (55 
%) і лише 4 % - у електросталеплавильних печах. Практично не знайшли 
застосування на українських підприємствах прогресивна електронно-
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променева плавка сталі та методи прямого відновлення залізних руд, які 
належить до п’ятого технологічного укладу. 

Мартенівський спосіб виробництва сталі ліквідований у всіх 
розвинених країнах світу ще в 1980-1990-х рр., а в Китаї – у 2003 р. На 
сьогодні такий спосіб є малоефективним як з економічної, так і з 
екологічної точки зору. На 2010 р. частка мартенівської сталі становить 
лише 3,6% світового виробництва сталі та припадає в основному на Росію 
(40 %) і Україну (46 %), тобто ці дві країни в сукупності виробляють 
практично 86% світового обсягу мартенівської сталі5.  

На наш погляд найбільш оптимальною структурою виплавки сталі в 
Україні в середньостроковій перспективі була б наступною: у конвертерах 
– 80%; електросталеплавильних печах – 15%; електронно-променева 
плавка – 5%). 

3. Зволікання роботи по оптимізації структури виплавки сталі у 
середньостроковій перспективі розвитку галузі формуватиме наступні 
виклики: 
 наростання ресурсних дисбалансів в металургії, зокрема підвищене 

споживання природного газу збільшує енергоємність виробництва й 
стимулює зростання цін на металопродукцію для внутрішнього 
споживання; 

 надмірне “затягування” металургійної галузі в екстенсивну модель 
розвитку, яка може ефективно функціонувати лише за рахунок 
експорту на хвилях зростання світової кон’юнктури ринку металу; 

 висока інвестиційна привабливість металургійного сектору 
сприятиме збільшенню конкуренції між країнами-виробниками 
металу (Китай, Японія, Південна Корея, Російська Федерація). 
Промислова політика України, зокрема високий податок на 
прибуток, проблеми з відшкодуванням ПДВ експортерам, масове 
неприйняття податкових декларацій, запровадження 
дискримінаційних експортних квот тощо погіршила інвестиційний 
імідж України та провокувала витіснення національних експортерів 
зі світових ринків металу; 

 надмірне нарощування експорту металопродукції сировинного 
спрямування стримує розвиток наукоємних технологій 
сталеплавильного виробництва, не стимулює відмову від застарілого 
мартенівського способу виробництва сталі; 

 глобалізація металургійної галузі та трансфер виробництва зумовлює 
конкурентні переваги лише для тих країн, які зможуть забезпечити 

                                                 
5 В січні 2011 р. Донецькою міськрадою разом з керівництвом ДМЗ в рамках підготовки до ЄВРО-2012 
досягнуто домовленості про виведення з експлуатації до 1 травня 2012 р. чотирьох мартенівських 
печей з заміною їх на електросталеплавильні. 
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низьку енергоємність, мінімальні витрати та цінову конкуренцію на 
світових ринках металу. 
Ці виклики здатні спровокувати низку ризиків, що 

впливатимуть на конкурентоздатність металургійної галузі і 
експортний потенціал України в цілому. Такими ризиками є наступні:  

подальше зростання цін на металопродукцію на внутрішньому 
ринку, Якщо за 2010 р. середня ціна на найбільш популярну 
металопродукцію (прутки, арматуру, кутики та спеціальні профілі) 
збільшилися на 20-25 % сягнувши рівня 6300-6600 грн/т, то вже в січні 
2011 р. ціни на цю продукцію на вторинному внутрішньому ринку зросли 
ще на 300-500 грн/т. і продовжують збільшуватися. Таке стрімке зростання 
цін може мати негативний вплив (ціновий тиск) на виробництва в галузях 
економіки, які формують попит на металопродукцію, зокрема будівництво, 
машинобудування та транспортну галузь.  

висока вразливість галузі до світових фінансово-економічних криз із-
за низької конкурентоспроможності металопродукції, обумовленої 
застарілими енергоємними технологіями, неможливістю швидкої 
перебудови виробничих потужностей на випуск високотехнологічної 
продукції з достатнім рівнем доданої вартості, зокрема оцинкованих 
сталевих листів для автомобілебудування, заліза високої чистоти; 

низька інвестиційна привабливість вітчизняного металургійного 
сектору не сприяє структурній перебудові галузі, модернізації діючого 
обладнання, зокрема широкому впровадженню установок для вдування 
пиловугільного палива у доменних печах, заміні енергоємних 
мартенівських печей на киснево-конверторні та електросталеплавильні. Це 
в свою чергу негативно впливає на конкурентоспроможність 
металопродукції, можливості суттєвого нарощування виробничих 
потужностей, що призвело б до пожвавлення виробництва в суміжних 
галузях економіки, зменшенню рівня безробіття, підвищенню експортного 
потенціалу країни і як наслідок – збільшенню обсягів надходжень 
іноземної валюти; 

технологічне відставання, висока матеріало- і енергоємність 
продукції через застарілі технології та зношеність основних фондів. 
Загалом українські металурги витрачають майже удвічі більше енергії, ніж 
їхні конкуренти, при цьому найбільш енергоємними є мартенівське 
виробництво сталі і доменна виплавка чавуну. Не краща ситуація 
спостерігається і в прокатному виробництві. Використання безперервного 
литва заготівок в Україні складає лише 40 % загального обсягу 
виробництва прокату, тоді як у РФ – майже дві третини, а у Німеччині – 98 
%. 
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неконтрольоване і не прогнозоване стрімке зростання цін на 
металургійну сировину (переробний чавун, феросплави і особливо - 
металолом) призводить до збільшення собівартості металопродукції. Крім 
того, з 2011 р. передбачається значне зростання тарифів на природний газ, 
електроенергію, залізничні перевезення, акордні ставки портових зборів 
тощо; 

витіснення України з перспективних ринків металу, зокрема країн 
Африки та Середнього Сходу в зв’язку з політичною нестабільністю 
(будівельні проекти в названих регіонах зараз повністю заблоковані) та 
майбутнім можливим перерозподілом сфер політичного впливу може 
привести до скорочення експорту законтрактованих на 2011 р. поставок 
металопродукції, зокрема до Єгипту та Лівії. 

 
Висновки.  
Таким чином, відзначені тенденції світового та національного ринків 

металургійної продукції обумовлюють необхідність прискорення 
проведення реструктуризації металургійної галузі України, посилення 
позицій вітчизняних виробників металургійної продукції на світових 
ринках. Для реалізації наведених цілей необхідно здійснити наступні 
кроки: 

а) об’єктом першочергових структурних зрушень має стати 
зменшення енергоємності металургійного виробництва та сфера 
енергозбереження, що знаходиться серед пріоритетів капітальних видатків 
бюджету-2011, а також належить до пріоритетних секторів, щодо 
діяльності яких Податковим кодексом передбачено податкові стимули. 
Серед шляхів реалізації цих завдань: 

- створення сприятливих умов на державному рівні (податкові 
преференції, зокрема автоматичне відшкодування ПДВ, забезпечення 
політичної та фінансово-банківської стабільності, відсутність корупційної 
складової в підприємницькому середовищі)6; 

- забезпечення прозорості та ефективності використання державної 
підтримки металургійного комплексу шляхом оптимізації кількості та 
змісту державних цільових і бюджетних програм фінансування науково-
технічних досліджень, що спрямовані на розроблення та впровадження в 
металургії матеріало-, енерго- та ресурсозберігаючих проектів галузевого 
та загальнодержавного значення; 

                                                 
6 Наприклад, у Франції кардинальне реформування металургійної галузі було розпочато ще з кінця 1980-х 
рр. Протягом 10–15 років вкладення французьких металургів (при адекватному українському обсязі 
виплавки сталі) щорічно перевищували 2 млрд. дол. США, або близько 80 дол. США/1 т сталі. Результат 
очевидний: сьогодні французькі металургійні комбінати є одними з найбільш технологічних у світі 
(майже вся сталь плавиться в конвертерах та електропечах). 
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- створення вигідних умов залучення капітальних інвестицій за 
рахунок власних коштів підприємств, зокрема амортизаційних відрахувань 
і прибутку, що залишився після оподаткування для проведення 
ресурсозберігаючих заходів та зменшення енергоємності виробництва. 
Питома вага (частка) амортизаційних відрахувань у загальних операційних 
видатках на виробництво продукції й послуг у цілому низька і складає 
2,24% при 2,28% в до кризовому 2008 р. На окремих підприємствах цей 
показник вище: на ДМЗ – 3,77 %, “Запоріжсталі” – 3,64 %, “Арселор 
Міттал” Кривий Ріг – 2,57 %7. 

- розробка спеціальних державних цільових програм проведення 
реструктуризації і технологічної модернізації конкретних вітчизняних 
металургійних комбінатів для зменшення енергоємності виробництва, 
підвищення конкурентоспроможності металопродукції та збереження 
робочих місць8. 

Галузева програма енергоефективності та енергозбереження на 
період до 2017 р. спрямована на злам традиційної залежності вітчизняної 
металургійної галузі від імпортованих енергоносіїв, модернізацію, 
структурне реформування та зниження енергоємності металопродукції. 
Нею передбачено завдання: 

 забезпечення передбачуваності промислової політики держави; 
 перехід на інвестиційно-інноваційний розвиток металургійної 

галузі; 
 удосконалення механізмів державної підтримки 

енергозбереження, в т.ч. використання нетрадиційних джерел енергії; 
 створення умов для залучення інвестицій до галузі, збільшення 

експортного потенціалу та розширення присутності вітчизняної продукції 
на внутрішньому ринку. 

б) забезпечення ефективності внутрішнього ринку та цінового 
регулювання. Потенціал внутрішнього ринку металу поки що залишається 
нерозкритим. Велика кількість збиткових промислових підприємств 
блокує повноцінне споживання вітчизняної металопродукції. 
Прискореному розвитку внутрішнього ринку металу буде сприяти: 

- гальмування надмірного приросту імпорту в умовах після 
кризового відновлення змушуватиме активізувати зусилля щодо 

                                                 
7 Слід зазначити, що надання допомоги підприємствам для проведення технічної модернізації є 
характерною для розвинутих країн світу, а загалом у світі 60 % інвестицій в основний капітал 
фінансуються за рахунок амортизаційних відрахувань. Зокрема, в США за рахунок амортизаційних 
відрахувань фінансувалося 70 % інвестицій, в Німеччині – 66 %. 
8 Єврокомісія  в 1980–1992 рр. надавала допомогу європейським металургійним компаніям для 
проведення їх реструктуризації і технологічної модернізації. Зазначена допомога надавалася в рамках 
окремо прийнятих законодавчих актів (малі “Кодекси сталі”), де обумовлювалися поставлена мета, 
спосіб надання допомоги та її термін. 
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впровадження заходів імпортозаміщення, що дозволить знизити 
вразливості металургійної галузі до світових криз, пов’язаних з 
коливаннями балансу попиту та пропозиції на світових ринках та 
відповідної флуктуації цін; 

- розвиток інфраструктури доведення металопродукції від 
виробника до споживача, формування ефективної оптової ланки торгівлі 
металом; 

- зниження цін на найбільш затребувані види металу (прутки, 
катанка, кутики, профілі) нижче рівня експортних можливе, зокрема за 
рахунок більш широкого використання вітчизняної залізорудної 
сировини9.  

в) створення конкурентних переваг українським 
металовиробникам на світовому ринку металів в середньостроковій 
перспективі вимагатиме суттєвого технологічного оновлення виробничих 
потужностей, оптимізації структури металопродукції, спроможної 
конкурувати на світових ринках. Цьому сприятимуть: 
 -державна підтримка та створення сприятливих умов для 
залученню іноземних інвестицій10 спрямованих на проведення модернізації 
та технічного переоснащення металургійних підприємств, впровадження 
ресурсозберігаючих технологій. Однак, найбільш прийнятними джерелами 
фінансування при реалізації проектів модернізації залишаються власні 
кошти підприємств і позичкові кошти. За нашими підрахунками для 
відновлення обсягів виробництва металургійної продукції необхідні річні 
обсяги інвестицій: у металургійній галузі - 3,1 млрд дол. США, 
залізорудній - 2,5 млрд дол. США; 

- реалізація інвестиційно-інноваційної моделі розвитку галузі, 
зокрема збільшення обсягів державного замовлення на впровадження у 
металургійне виробництво пріоритетних інновацій; проведення експертизи 
державних та галузевих науково-технічних програми, які мають 
інноваційну основу; здійснення державної атестації галузевих наукових 
закладів та оптимізація їх мережі шляхом утворення національних, 
державних і галузевих наукових центрів; 

                                                 
9 За даними (www.metaltorg.ru.) з початку 2010 р. ціни на залізорудну сировину збільшились майже у 2 
рази, що негативно впливає на рівень собівартості виробництва металургійної продукції. Дані процеси, 
в першу чергу, негативно відображаються на виробництвах з високим рівнем собівартості, тобто тих, 
які використовують застарілі технології виплавки сталі (доменні та мартенівські печі). 
10 Законом України “Про режим іноземного інвестування" забезпечено вільне входження іноземного 
інвестора в економіку України, іноземні інвестиції при перетині кордону України звільняється від 
сплати мита, іноземному інвестору надаються визначені міжнародним правом державні гарантії 
захисту інвестиції від будь-яких примусових вилучень, втручання посадових осіб державних органів, 
гарантується вільне використання прибутків, доходів та інших коштів, отриманих у зв'язку зі 
здійсненням інвестиції. Напрямки інвестування практично не мають обмежень. 
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- завершення виконання завдань Державної програми розвитку та 
реформування гірничо-металургійного комплексу України на період до 
2011 р., затвердженої постановою Кабміну від 28.07.04 № 967, зокрема 
щодо оптимізації виробництва сталі, запровадження системи 
енергозбереження та підвищення конкурентоздатності вітчизняної 
металопродукції на зарубіжних ринках. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє з високою імовірністю 
прогнозувати позитивну динаміку розвитку металургійної галузі України в 
2011-2012 рр. Металургія завдяки покращенню зовнішньої кон’юнктури 
почала відновлюватися першою, даючи позитивний імпульс для суміжних 
металоспоживаючих галузей. 
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УДК 669.183.218.5 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ ГІРНИЧО-
МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ   

 
к.е.н. С. Л. Воробйов 

 
Національний інститут стратегічних досліджень 

 
Викладено результати дослідження стану розвитку сировинної бази 
гірничо-металургійного комплексу України в сучасних економічних 
умовах: глобалізації й інтеграції. Проаналізовано динаміку виробництва 
найважливіших видів гірничорудної продукції. Надано пропозиції щодо 
забезпечення сталого розвитку вітчизняного ГМК. 
 
Рассмотрено результаты исследования развития сырьевой базы горно-
металлургического комплекса Украины в современных экономических 
условиях: глобализации и интеграции. Проанализировано динамику 
производства важнейших видов горнорудной продукции. Предложено 
меры для обеспечения устойчивого развития отечественного ГМК. 
 
The results of research of development state of mining and smelting complex 
of Ukraine under the modern economic conditions: globalization and 
integration are given in the article. Production dynamics of the most 
important types of ore-mining production, are analyzed in the article. The 
propositions as for providing stable development of domestic mining and 
smelting complex are given in the article. 

 
Вступ 
Сировинна база ГМК як важлива складова частина природних 

ресурсів має виняткове значення не тільки для розвитку економіки 
держави, а й є гарантією її безпеки та обумовлює перспективні стратегічні 
напрями сталого економічного розвитку. 

Сировинною базою чорної металургії є запаси залізних та 
марганцевих руд. Станом на 1 січня 2011 р. мінерально-сировинна база 
України налічувала 56 розвіданих родовищ залізної руди (28 млрд. тонн 
затверджених запасів), з яких до експлуатації залучено 23, або 41% 
розвіданих родовищ; 
руд марганцю – 5 (розробляється 2, або 40 % розвіданих родовищ). Як 
видно з наведених даних, із загального обсягу розвіданих запасів залізної і 
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марганцевої руди у розробку залучено 40% родовищ, що свідчить про 
наявність резерву сировини для діючих гірничих підприємств.  

В січні-серпні 2011 р. в Україні було вироблено 52,8 млн т залізної 
руди, що на 3 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. В тому 
числі виробництво концентрату склало 43,6 млн т (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Обсяги виробництва гірничодобувних підприємств України (млн. т) 

Назва продукції 2007 2008 2009 2010 2011* 
Руда і концентрат залізні: 77,2 71,9 68,5 78,2 52,8 
руда залізна неагломерована 16,3 15,0 15,8 14,3 9,2 
концентрат 60,9 56,9 52,7 63,9 43,6 
Агломерат 13,4 10,5 11,2 21,5 16,5 
Окатиші залізорудні 23,4 20,4 21,1 22,5 14,5 
Вапняк металургійний 17,3 15,1 16,8 20,0 15,1 
Доломіт випалений 0,275 0,237 0,241 0,302 0,210 
Поставки залізорудної 
сировини: 

65,5 62,0 58,2 71,5 47,9 

на внутрішній ринок 44,3 39,3 37,5 42,7 25,8 
на експорт 21,2 22,7 20,7 28,8 22,1 
Імпорт залізорудної сировини 3.5 2,7 2,6 3,9 2,5 
* За 8 міс. 2011р. 
Джерело: складено і розраховано за даними Держагентства України з управління державними 
корпоративними правами та майном. 
 

 
Лідером з виробництва залізної руди в 2011 р. стало підприємство 

“Кривбасруда” (42 % загального обсягу виробництва). Основними 
виробниками залізорудного концентрату за цей же період стали 
“Інгулецький ГЗК” і “Північний ГЗК”, які в 2011 р. виробили відповідно по 
22 % від загального обсягу концентрату. Найбільше виробили окатишів на 
Північному та Полтавському ГЗК з частками в загальному обсязі 
виробництва 46 % и 44 % відповідно. 

Розвиток вітчизняного ГМК досліджували О. Василенко [1], В. 
Матюха [2,3], М. Мовчан [3], І. Андрієвський [4]. Однак увага приділялася 
тільки чорній металургії. Проблематика ж розвитку ГМК у ринкових 
умовах як цілісного комплексу, включаючи мінерально-сировинну базу, 
останнім часом практично не розглядалася. 

 
ППооссттааннооввккаа  ззааддааччіі  ддоосслліідджжеенннняя  
Метою статті є комплексний аналіз розвитку сировинної бази ГМК у 

сучасних економічних умовах як важливої складової частини природних 
ресурсів та розробка пропозицій щодо забезпечення її сталого розвитку. 
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Методика дослідження 
У процесі дослідження використано положення теорії економічного 

зростання, теорії розвитку реального сектору економіки та теорії 
економічної безпеки. 

 
Результати досліджень 
В Україні в кінці ХХ ст. добувалося 13,5% від обсягу світового 

видобутку залізної руди. Розробляються родовища в Полтавській, 
Дніпропетровській і Запорізькій областях. Основним промисловим типом є 
багаті мартитові руди в залізистих кварцитах, а також гематитові руди і 
бурі залізняки. Як правило, в металургійне виробництво вони поступають 
без збагачення, незначна частину піддають магнітній сепарації. Приблизно 
75% залізняку добувається відкритим способом і біля 25% – підземним. 

На сьогодні для видобутку залізних руд працює 18 шахт і 11 
кар’єрів. Основна продукція гірничодобувних підприємств: багаті руди (Fe 
54-61%), концентрат (Fe 63,8-66%), залізорудні окатиші і агломерат. 
Річний видобуток руди в Україні сягав у 1997. 115 млн т., у 2000 р. – 55,9 
млн т, у 2010 – 78,2 млн т. Виробництво Fe-концентрату в 2010 р. складало 
63,9 млн т., окатишів – 22,5 млн т, агломерату – 21,5 млн т. 

У зв'язку з кризовими явищами в економіці України в 2008-2009 рр. 
різко погіршився стан справ на залізорудних підприємствах, що 
спричинило додаткове скорочення обсягів виробництва (на 15-20 %).  

Відомо, що ГМК України є експортноорієнтованою галуззю. 
Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних гірничозбагачувальних 
комбінатів наведено у табл. 2. Як видно з таблиці, чистий експорт 
залізорудної сировини у 2010 р. зріс завдяки відносно високих цін на 
світовому ринку (рис. 1). Винятком є аглоруда, експорт якої в останні роки 
постійно зменшується за одночасного збільшення імпорту. Загалом по 
залізорудній сировині коефіцієнт покриття експортом імпорту у 2010 р. 
становив 7,38 проти 6,06 у 2007 р. 

 
Таблиця 2 

Експорт – імпорт залізорудної сировини в Україні, млн т 
Продукція Роки Експорт Імпорт Чистий експорт 

 
Аглоруда 

2007 7,3 1,3 6,0 
2008 6,9 1,4 5,5 
2009 6,8 1,6 5,2 
2010 5,2 2,3 2,9 

 
Концентрат 

2007 4,9 1,4 3,5 
2008 6,9 0,8 6,1 
2009 5,9 1,8 4,1 
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2010 7,1 2,1 5,0 
 
Окатиші 
залізорудні 

2007 8,9 0,8 8,1 
2008 8,7 0,5 8,2 
2009 8,7 0,6 8,1 
2010 10,2 1,5 8,7 

Всього 
залізорудної 
сировини 

2007 21,2 3,5 17,7 
2008 22,7 2,7 19,9 
2009 20,7 2,6 18,1 
2010 28,8 3,9 24,9 

Джерело: складено і розраховано за даними Держагентства України з управління державними 
корпоративними правами та майном. 
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Рис. 1. Динаміка світових цін, CIF, дол. Сша 
Джерело:Товарний монітор. Кон’юнктура / 2011. - № 37. – с. 29. 
 
Планується переробка окиснених залізних руд на Криворізькому ГЗК 

окиснених руд поблизу м. Долинська Кіровоградської обл. Згідно з 
проектом продуктивність за рудою І черги повинна складати 26,4 млн т. на 
рік (10,8 млн т. концентрату, 9,9 млн т. окатишів з вмістом заліза 58,7%) 
[5]. Будівництво розпочато 1985 р. Введення в експлуатацію передбачено 
до 2012 р. Комбінат є міжнародним промисловим об’єктом, у його проекті 
беруть участь крім України (56,4%) Румунія (28 %) та Словаччина (15,6%). 
Пуск комбінату дозволить вирішити актуальну проблему залучення до 
промислової переробки слабомагнітних окиснених руд, які є відходами 
діючих ГЗК (раніше складувалися у відвали разом з іншими пустими 
породами, що привело до втрати близько 500 млн т. залізорудної окисненої 
сировини до 1980 р.). Розрахунковий прибуток від реалізації проекту 
комбінату складає 14,0 млн дол. США на рік, крім того, очікується суттєве 
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покращення екологічної ситуації в регіоні Кривбасу. Створюється біля 
2700 нових робочих місць. 

Як показала практика експлуатації Криворізьких залізорудних 
родовищ, всі вони є комплексними. У процесі попутного видобутку або 
переробки відходів збагачення залізняку можливе вилучення мусковіту, 
тальку, скандію, ванадію, літію, берилію, золота - всього біля 50 видів 
металевих і неметалічних корисних копалин. 
 Марганцеві руди. Незважаючи на значні запаси сировини, Україна в 
останні шість років поступилася лідерам із видобутку та експорту 
марганцевих руд. Протягом 2004 – 2010 рр. її експортна частка в світовій 
торгівлі скоротилася майже в 8 разів. Крім того, Україна стала одним з 
найбільших покупців цієї сировини на світових ринках (табл. 3), що значно 
збільшило її імпортну залежність. 
 
 
 

Таблиця 3 
Видобуток, експорт та імпорт марганцевої руди в Україні, млн т 
Вид 

діяльності 
Роки 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Видобуток 5,2 5,6 5,6 5,8 5,1 4,9 5,1 
Експорт 0,48 0,37 0,03 0,04 0,06 0,05 0,06 
Імпорт 1,73 1,83 1,66 1,50 2,00 2,12 2,25 
Джерело: складено і розраховано за даними Держагентства України з управління державними 
корпоративними правами та майном. 
  

Слід зазначити, що вся марганцева руда в Україні видобувається 
Марганецьким та Орджонікідзевським ГЗК. Українським 
феропідприємствам потрібно близько 6 млн т марганцевої руди на рік, і 
майже половина цього обсягу становить імпорт [6]. Основною причиною 
збільшення імпорту є незадовільна якість концентратів із українських руд 
(низький вміст марганцю та високий вміст фосфору). Марганцева руда 
імпортується в Україну переважно з Гани і Південної Африки, а також з 
Габону та Австралії. 
 Останнім часом виникли труднощі при виробництві феросплавів. За 
даними Української асоціації виробників феросплавів та іншої 
електрометалургійної продукції Запорізький завод феросплавів в вересні 
2011 р. призупинив роботу декількох печей і скорочує випуск продукції із-
за її нерентабельності після переведення підприємства в 2011 р. з першого 
на другий клас споживання електроенергії. Невиконані обсяги 
виробництва планується передати на Нікопольський і Стахановський 
феросплавні заводи. 
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 Збільшенню собівартості металургійної продукції не сприяє істотне 
підвищення цін в 2011 р. на металургійний кокс російського ринку (на 30–
60 $/т). Підвищення цінових котирувань зумовлене високим попитом на 
продукцію в країні, транспортними проблемами (нестача рухливого 
складу) і труднощами із забезпеченням коксохімічних заводів вугіллям. В 
Україні зростання цін на кокс зумовлене зниженням імпортних поставок 
вугільної сировини, а також збільшенням цін на російський вугільний 
концентрат. Імпортний російський кокс за досліджуваний період 
постачався до України по 620–650 $/т DAF (зростання на 100–120 $/т), 
водночас як металургійний кокс вітчизняного виробництва пропонувався 
по 742–865 $/т (зростання цін на 100–130 $/т). 

Зараз майновий комплекс ГМК України поділений між такими 
угрупованнями: корпораціями «Індустріальний союз Донбасу» та 
«Інтерпайп», компанією «Систем Кепітал Менеджмент», групами «Данко» 
та «Приват», які не тільки конкурують, а й вороже ставляться одне до 
одного. Нині ці фінансово"промислові групи переймаються тим, щоб 
придбати зарубіжні активи для створення повноцінних ланцюжків збуту. 
Наявність виробничих активів за кордоном забезпечує доступ до 
тамтешніх ринків збуту, нівелює тарифні та нетарифні бар’єри і дає 
можливість українській промисловості стати більш повноцінною часткою 
глобальної світової економіки. 

В умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів (вступ України 
до СОТ) актуалізуються питання збереження та забезпечення сталого 
розвитку вітчизняного ГМК, включаючи і мінерально-сировинний 
комплекс. На наш погляд, для забезпечення цілісності ГМК і його розвитку 
необхідно:  

- об’єднати ці угруповання в одну мережеву структуру; 
- здійснювати постійну державну підтримку через систему пільг, 

субсидій та преференцій, зокрема широке застосування автоматичного 
повернення ПДВ; 

- значно активізувати інноваційно-інвестиційну діяльність галузі щодо 
модернізації основних виробничих фондів. 

 
Висновки 

 1. Сучасний стан сировинної бази гірничо-металургійного комплексу 
України позначається не повністю використаним потенціалом: до розробки 
залучено 40% розвіданих родовищ залізних та марганцевих руд, що 
свідчить про наявність резерву сировини для діючих гірничодобувних 
підприємств. 

2. За результатами дослідження стану розвитку вітчизняного 
гірничо-металургійного комплексу в умовах глобалізації встановлено, що 
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світова фінансово-економічна криза негативно позначилась на роботі як 
гірничозбагачувальних, так і металургійних комбінатів: у 2008-2009 рр. 
порівняно з 2007. зменшився обсяг виробництва по всій номенклатурі 
залізорудної сировини та металопродукції. 

3. З метою недопущення подальшого зменшення обсягів 
виробництва залізорудної сировини в умовах після кризового відновлення 
українським ГЗК необхідно нарощувати обсяг експортних поставок на 
азійський ринок (Китай, Індія, Сінгапур), що розвивається інтенсивніше, 
ніж ринки США та Європи. 

4. Для вирішення стратегічних питань розвитку залізорудної 
підгалузі та мінерально-сировинної бази вітчизняного гірничо-
металургійного комплексу необхідно в найкоротший термін гармонізувати 
зі світовими стандартами вітчизняну нормативно-правову базу та усунути 
недоліки в державній політиці у сфері надрокористування. 

5. З метою забезпечення сталого розвитку вітчизняного гірничо-
металургійного комплексу і збереження ним експортного потенціалу на 
металургійних комбінатах у найкоротший термін необхідно здійснити 
реструктуризацію виробництва та освоїти нові види товарної продукції, 
попит на які постійно зростає, значно прискорити оновлення основних 
виробничих фондів, стимулювати імпортозаміщення гірничо-
металургійної сировини за рахунок постійної державної підтримки ГМК 
через систему пільг, субсидій та преференцій. 

6. Для забезпечення постійної конкурентоспроможності гірничо-
металургійного комплексу України як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках необхідно створити промисловий кластер як 
найперспективнішу форму організації економіки в умовах посилення 
процесів глобалізації й інтеграції шляхом об’єднання в мережеву 
структуру всіх наявних у комплексі фінансово-промислових груп. 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЧУГУНА УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ 

ЧАСТИЦАМИ КАРБОНИТРИДА ТИТАНА 
 

М.П.Волкотруб, М.И.Прилуцкий 
 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» 

 

Исследовано влияние модифицирования ультрадисперсньми части-
цами (УДЧ) на структуру и износостойкость чугуна гильз двигателей 
внутреннего сгорания. Установлено, что легирование феррофосфором 
ФФ16 и последующая обработка чугуна УДЧ карбонитрида титана 
измельчают зерно, удлиняют форму графита в чугуне, при этом увели-
чивается твёрдость и износостойкость гильз на 20... 2 5% по сравнению 
со стойкостью нелегированного и немодифицированного чугуна. 

 
Influence of modification superdispersed by particles (SDP) on structure 

and wear resistance of pig-iron of sleeves of internal combustion engines has 
been investigated. It was found that alloying ferrophosphorus FF16 and the 
subsequent processing of pig-iron (SDP) carbonitride the titan crush grain, 
extend the form of graphite in pig-iron, thus hardness and wear resistance of 
sleeves increases for 20...25 % in comparison with stability of not alloyed and 
not modified pig-iron.      
 
 
 Одним из направлений повышения служебных характеристик 
конструкционных материалов является упрочнение металлов и сплавов 
дисперсными тугоплавкими частицами [1-3]. Ограниченное 
промышленное применение сплавов, упрочненных дисперсными 
тугоплавкими частицами  обусловлено как технологической сложностью 
их приготовления так и недостаточным исследованием  их структур и 
служебных характеристик. Наиболее полно исследовано влияние 
модифицирования ультра дисперсными частицами (УДЧ) алюминия и его 
сплавов. Данных о модифицировании УДЧ сталей и чугунов в литературе 
недостаточно. 
 В даной работе были проведены исследования по модифицированию 
антифрикционного чугуна дисперсными частицами карбонитрида титана. 
     При выборе состава модификатора и способа ввода в расплавленный 
чугун, используемый для литья гильз двигателей внутреннего сгорания, 
необходимо исходить, прежде всего, из природы жидкого чугуна, способа 
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литья и требований, предъявляемых к качеству получаемого металла. 
Одним из новых способов модифицирования является введение в 

расплав тугоплавких оксидов, нитридов, карбидов, которые могут быть 
центрами кристаллизации, препятствуя росту структурных составляющих 
сплава, накапливаясь перед фронтом растущих кристаллов. Применение 
ультрадисперсных частиц (УДЧ) в качестве модификаторов усиливает дей-
ствие таких элементов, как кальций, магний, РЗМ, еще в большей степени 
измельчая структурные составляющие. Следовательно, обработка расплава 
УДЧ тугоплавких порошков является резервом улучшения свойств сплавов 
по сравнению со стандартной технологией модифицирования. 

Известно, что повышение содержания фосфора в чугуне приводит к 
образованию фосфидной сетки, что оказывает существенное влияние на 
износостойкость гильз. 

Для повышения износостойкости чугунных гильз при 
одновременной стабилизации их механических свойств использовали 
легирование сплава феррофосфором и обработку его модификаторами на 
никелевой, ферро-силикокальциевой или ферросилициевой основе с 
содержанием 10-12 % УДЧ карбонитрида титана. 

Чугун состава: 3,1...3,45 % С, 1,7...2,5 % Si, 0,7...1,1 % Мn, 0,25...0,45 
% Сr, 0,15 % Ni, 0,10 % S, 0,2 % Р выплавляли в индукционной печи ём-
костью 30 т и доводили в печи ИЧТМ-10 с кислой футеровкой. Темпера-
туру металла в печи контролировали термопарой погружения ПР 30/6. В 
качестве шихты использовали литейные и передельные чугуны, отходы 
собственного производства, лом и лигатуры. 

После расплавления чугуна в печи ИЧТМ-10 производили его леги-
рование феррофосфором и модифицировали УДЧ карбонитрида титана на 
основе никеля. 

Сплав доводили до заданного химического состава и температуры, 
выпускали в промежуточный ковш, затем разливали в раздаточные ковши 
и транспортировали на МДН, установленные непосредственно возле 
карусельно-кокильных машин модели 4937А. 

По второму варианту вначале в печи ИЧТМ-10 жидкий чугун 
легировали феррофосфором марки ФФ-16 в виде кусков размером 10...20 
мм, затем в раздаточном ковше модифицировали УДЧ карбонитрида 
титана на основе никеля в виде раздробленных таблеток или УДЧ 
карбонитрида титана на основе ферросилиция (или ферросиликобария) в 
виде порошкообразной модифицированной смеси, которую вводили 
непосредственно в струю жидкого чугуна. 

Для изучения механических свойств (прочности при растяжении, от-
носительного удлинения и твёрдости) из отлитых в металлические коки-ли 
гильз вырезались темплеты (рис. 1). Из каждого темплета вырезались два 
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образца для механических испытаний и два шлифа для исследование 
микроструктуры чугуна: одни соответствовали толстому торцу (1-1 и 2-1), 
другие тонкому (1-2, 2-2). Одновременно из темплета отбиралась стружка 
для химического анализа чугуна. Для определения механических свойств 
чугуна СЧ-20 из темплетов изготавливались образцы согласно ГОСТ 2685- 
75. Длина шейки образца составляла 50 мм., а рабочей части - 40 мм. 
Образцы испытывали на растяжение на машине FР 100/1 с максимальным 
усилием 100 кН. Твердость чугуна (НВ) определяли согласно ГОСТ 9012-
59. Аппаратурная погрешность при определении механических свойств 
составляла ± 0, 8 %. 

Испытание образцов на износостойкость проводили на машине тре-
ния ИМ-56 по известной схеме диск-колодочка с применением специаль-
ного узла нагружения. Образцы вырезались из отливок гильз толщиной до 
15 мм. Рабочая часть образца 10x2 мм. Контртелом служил диск 050 мм. и 
толщиной 10 мм. из стали 45, закаленный на НRС 45...48. Опыты 
проводились в водной среде при частоте вращения диска 250 об/мин и при 
давлении в зоне контакта 1, 5 МПа. 

После испытаний замеряли глубину износа образца и подсчитывали 
износостойкость, выраженную в мм за единицу времени (ч). 

Одной из основных задач данной работы было установить оптималь-
ное количество модификатора, обеспечивающее получение требуемой 
структуры и максимальной твердости матицы. 
 
 

 
Рис. 1. Схема вырезки образцов 

 
Исследования микроструктуры показали, что по мере увеличения 

присадки модификатора происходит некоторое изменение формы вклю-
чений графита (рис. 2), а именно: при вводе до 0, 12 % модификатора -
форма включений графита становится близкой к гнездообразной (ГФ 4); 
при вводе до 0, 2 % модификатора наблюдается изменение формы графита 
и появление удлиненных пластин. 

При вводе модификатора более 0, 2 % включения графита приобре-
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тают пластинчатую форму (ГФ 1), увеличивается длина включений гра-
фита (Граз 18а). Наступает эффект перемодифицирования. С целью уме-
ньшения расхода модификатора и повышения твердости матрицы в чугун 
вводили феррофосфор в количестве до 0, 6%. Установлено, что при вве-
дении феррофосфора графитные включения претерпевают изменения 
формы и увеличивается длина пластин графита. 

Так при содержании 0, 55% фосфора наблюдается увеличение длины 
пластин графита до 150 мкм (Граз 90). Хотя форма графитных включений 
изменяется менее существенно, чем при введении УДЧ. Согласно клас-
сификационной таблице графита по форме, включения последнего при-
обретают пластинчатую завихренную форму (ГФ2). 

Оценку количества перлита и феррита производили по средней 
площади (в %), занятой этими фазами на микрошлифах (рис. 3). 
Содержание перлита достигает в среднем 85% (П 85), тогда содержание 
феррита будет 15%. 

Дисперсность перлитной составляющей колеблется в пределах от Пд 
0,5 до Пд 10. Причем, размер зерна существенно уменьшается при введе-
нии УДЧ. 

Границы зёрен определяются положением фосфидной эвтектики, т.е. 
чем больше фосфидная эвтектика, тем легче выявляются границы эвтек-
тических колоний. Структура исходного чугуна не легированного 
феррофосфором и без обработки УДЧ карбонитрида титана, состояла из 
10-18 % феррита, 82 -90% перлита и пластинчатого графита ГФ1- ГФ2, 
длина включений которого составляла 30 - 250мкм. В обработанном 
чугуне вышеуказанными добавками- структура перлитная ( П 96) с 
вермикулярной формой графита ( ГФ5- ГФ8) и преобладающей длиной 15-
20 мкм, причем форма графита изменяется в зависимости от толщины 
стенки отливки (рис. 3). В утолщённой части отливки она приобретает 
хлопьевидную форму, а в тонкой - вермикулярную извилистую. 

Распределяются включения графита равномерно, хотя изредка встре-
чаются колонии с повышенным содержанием графита, что характерно для 
отливок с толщиной стенки до 30 мм. 

По сечению шлифа наблюдается преимущественно перлитная струк-
тура с отдельными включениями титана и хрома, колониями ледебурита и 
других структурных составляющих. 
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х100 

Рис. 2. Влияние УДЧ карбонитрида титана и феррофосфора на форму 
графита 

 
Рис. 3 Микроструктура гильзы в литом состоянии (СП «Славянец»)  

а - форма включений графита (х100); б - структура металлической матрицы 
(х200 и 450). 
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Тройная фосфидная эвтектика ( феррит - цементит - фосфид) мелко-
зернистая ( ФЗ), представляющая собой разорванную сетку с меньшим 
диаметром ячеек (Фраз 400 ...Фраз 650).Фрактограмма излома такого об-
разца в литом состоянии (рис. 4) показывает, что микроструктура излома 
характеризуется хрупким разрушением и разорванной сеткой отдельных 
ячеек, в пространстве между которыми находятся колонии тройной фос-
фидной эвтектики и других включений, имеющих повышенную твёрдость. 

 

 
х1000(1-1) 

Рис. 4. Фрактограмма излома образца из чугуна СЧ-20 в литом состоянии 
(СП « Славянец», г.Конотоп) 

 
Твёрдость чугуна повышается с увеличением ввода в металл выбран-

ных добавок. Твёрдость чугуна без ввода феррофосфора и модифициро-
вания УДЧ карбонитрида титана составляла НВ 220, а при легировании 
1,6..1,8 % феррофосфора и вводе 0,12...0,30 % модификатора, содержащего 
12 % карбонитрида титана составляла НВ 260-270. 

Микротвёрдость матрицы сплава повышается от НRС 40 до НRС 45, 
что особенно важно для деталей, работающих в условиях трения. 

Результаты проведенных исследований (табл,1) показывают, что со-
держание химических элементов в чугуне соответствует технически 
условиям на гильзы практически по всем показателям, за исключением 
пробы № 1, где наблюдается незначительный разброс. 

Исследованиями установлено, что износостойкость чугуна серийной 
гильзы не превышает 0, 35 мм/ч, а износостойкость чугуна, легированного 
феррофосфором и обработанного УДЧ карбидов титана, значительно выше 
и составляет 0.26 мм/ч. 

Результаты анализа качества опытно-промышленной партии деталей 
«гильза цилиндра», отлитых в литейном цехе СП «Славянец» (г.Конотоп) 
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показывают, что стойкость гильз повышается на 20-25% по сравнению со 
стойкостью гильз нелегированного и не модифицированного чугуна. 
Повышение твердости и износостойкости отливок даёт возможность 
исключить операцию термической обработки гильз и таким образом 
снизить себестоимость продукции. 
 

Таблица1 Химический состав чугуна 
Пробы Содержание элементов, % 
 
 

С Si Мn Сr Си Ni Р S 

по ТУ 3,1-3,45 1,7-2,5 0,7-1,1 0,25-,45 0,1 0,15 0,2 0,12 
пр.№1 3,4 1,85 0,4 0,40 0,3 0,18 0,55 0,11 
пр. №2 3,15 1,88 0,4 0,40 0,4 - 0,57 0,12 
пр. № 3 3,28 1,95 0,4 0,30 0,3

2 
0,25 0,60 0,12 

пр. № 4 3,18 2,5 0,6 0,30 0,5
1 

0,29 0,70 0,07 

 
Выводы: 

1. Обработка антифрикционного чугуна УДЧ измельчает форму графита в 
чугуне, что приводит к повышению твердости и износостойкости на 20-
25%. 
2. Повышение содержание фосфора с модифицированием УДЧ 
увеличивает износостойкость на 40-50%. 
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УДК 669.1 
ТЕХНОЛОГІЯ ВИПЛАВКИ ЖАРОСТІЙКИХ СПЛАВІВ В 

ІНДУКЦІЙНІЙ ВАКУУМНІЙ ПЕЧІ 
 

М.П.Волкотруб, М.І.Прилуцький, С.М.Воляник 
 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» 

 

 Запропоновано технологію виплавки жаростійких сплавів, що 
забезпечує високу якість металу. 
 
 Предложена технология выплавки жаропрочных сплавов, что 
обеспечивает высокое качество металла. 
 A heat-resistant alloy smelting technology that provides high quality metal. 
 
 Жаростійкі сплави на нікелевій і кобальтовій основі застосовуються 
для напилення лопаток турбін двигунів. Вміст ітрію в цих сплавах повинен 
бути в межах 0,4 – 0,6%. В зв’язку з тим, що ітрій має велику спорідненість 
до кисню для досягнення такого вмісту необхідно вводити в розплав велику 
кількість ітрію, біля 2 кг на 100 кг сплаву. Для зменшення витрат ітрію і 
підвищення чистоти сплави по неметалічним включенням нами були 
проведені досліди по рафінуванню сплавів на нікелевій і кобальтовій основі 
при виправленні сплавів у вакуумній індукційній печі.  

 Технологія проведення плавок, яка застосовувалась на підприємстві 
включала такі операції: завантаження в індукційну піч розрахованої кількості 
шихтових матеріалів, розплавлення шихти. Після отримання ванни рідкого 
сплаву проводили розкислення металу сілікокальцієм в кількості 0,15% від 
маси шихти. Ітрій в сплав вводили в кількості 2% від маси  сплаву, 
розділивши його на дві порції. Після цього розплав підігрівали до температури 
1520 -1550°С і заливали в кокіль.  
 Під час плавки використовували сплави SDP-1 на нікелевій основі і 
SDP-6 на кобальтовій основі. Хімічний  склад яких наведено в табл. 3.1. 
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 Таблиця 3.1 – Хімічний склад сплавів SDP-1 і  SDP-6.   

Сплав 
Хімічний склад сплаву, % 

Со  Cr  Al  Ni  Y  Примітки

SDP-1  20-23  18-22  11-13  основа  0,4-0,6   

SDP-6  основа  12-24  12-13,5  8-10  0,4-0,6   

 
 Після вакуумного індукційного переплаву шихти було отримано 
наступний хімічний склад сплавів SDP-1 та SDP-6, який наведено в табл. 3.2. 

 
 Таблиця 3.2 – Хімічний склад сплавів після переплаву 

Сплав 
Хімічний склад сплаву, % 

Со  Cr  Al  Ni  Y 

SDP-1  20  20,2       11,5  основа  0,3 

SDP-6  основа  22,4  13,25  9,8  0,35 

  
 Аналіз отриманих результатів показує, що хімічний склад  відповідає  
маркам  сплавів за виключенням  ітрію, вміст якого нижче на 0,1%  для  
сплаву SDP-1  і на 0,05% для сплаву SDP-6. 
 Вміст шкідливих домішок і газів після вакуумного індукційного 
переплаву наведено в табл. 3.3. 

 
Таблиця 3.3 – Вміст газів та сірки після виплавлення сплавів в ВІП 

Сплав 
Хімічний склад сплаву, % 

S  O  H  N 

SDP-1  0,005  0,0078  0,0008  0,008 

SDP-6  0,004  0,0075  0,0009  0,0085 

 
 Низький ступінь засвоєння ітрію пояснюється його великою 
спорідненістю до кисню. В зв’язку з тим, що вміст кисню в SDP-1 вищий то і  
ступінь освоєння ітрію сплавом є дещо нижчим. 
 Для збільшення ступеня розкислення і десульфурації  сплаву було 
збільшено кількість силікокальцію з 0,15 до 0,2 %. 
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 Розкислення металу силікокальцієм приводить до утворення на 
поверхні розплаву шлаку, а також до замішування його конвективними 
потоками в розплав.  
 Відомо, що при розкисленні металу вуглецем продукти реакції 
розкислення мають газоподібну форму. Тому для досягнення більш високого 
розкислення в шихту вводили  0,05 % графіту в вигляді порошку з фракцією   
3 – 5 мм. 
 Після повного розплавлення шихти  вимикали вакуумні помпи і 
подавали в камеру аргон, піднявши тиск до 100 мм ртутного стовпчика. 
 Додатково провести розкислення металу силікокальцієм і знизити 
температуру розплаву витримавши його без підігріву 3 – 5 хв. Після 
зниження температур металу ввести ітрій в кількості 1,0 % від маси шихти, 
попередньо розділивши його на 3 рівні порції. Порції вводимо послідовно для 
кращого засвоєння ітрію. 
 Розкислення розплавленого металу графітом  на нашу думку, може 
привести до зменшення кількості оксидів  на поверхні розплаву, за рахунок  
їх відновлення вуглецем. 
 Хімічний склад сплавів SDP-1 і SDP-6 виплавлених в вакуумній 
індукційній печі  по запропонованою технологією  представлені в табл. 3.4. 
 
 Таблиця 3.4 – Хімічний склад сплавів SDP-1,  SDP-6, виплавлених в 
 ВІП за запропонованою технологією 

Сплав 
Хімічний склад сплаву, % 

Со  Cr  Al  Ni  Y 

SDP-1   20,5  21,3  11,5  основа  0,52 
SDP-6   основа  22,3  13,27  9,78  0,51 

 
 Таким чином розкислення металу вуглецем і силікокальцієм дало 
можливість отримати в сплаві заданий вміст ітрію, що відповідає маркам 
сплавів.  
 Аналіз вмісту шкідливих домішок  (табл. 3.5) показує, що 
запропонована технологія забезпечує більш низький вміст сірки та газів в 
сплавах. 
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 Таблиця 3.5 - Вміст газів і сірки в сплавах виплавлених за 
 запропонованою технологією  

Сплав 
Хімічний склад сплаву, % 

S  O H N  Примітка 

SDP-1  0,0015  0,0036  0,0004  0,0026  Прогартування шихти  перед 
завантаженням в піч протягом  
1 год при 450°С SDP-6  0,002  0,0031  0,00045  0,0025 

 
 При виправленні сплавів за технологією підприємства виливки мали 
дефекти усадкового характеру, що зумовлено слабким підживленням усадки 
тому, що метал в верхній частині виливка швидко охолоджується. 
 Для зменшення  усадкової раковини нами запропонована конструкція 
виливниці, що має в верхній частині теплоізоляційну вставку з вогнетривкого 
матеріалу (рис. 3.1). 

 
 Рисунок 3.1  Конструкція виливниць: 
 а – виливниця із теплоізолюючою вставкою; 
 б – виливниця без теплоізолюючої вставки; 
 1 – металевий кокіль; 2 – теплоїзолююча вставка 

 На рис. 3.2 представлено схеми усадкової раковини за технологією 
фірми і за запропонованою технологією. 
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Рисунок 3.2 Характеристика та розміри усадкової раковини виливків зі сплаву SDP-1 

виплавлених: (а) за технологією фірми; (б) за запропонованою технологією 
 

 Глибина раковини зменшилась приблизно в 3 рази і в 2 – 2,5 рази 
зменшився її об’єм. 
 Таким чином, запропонована технологія забезпечує отримання  зливків 
необхідної якості для подальшого їх використання в якості заготівки для 
переплаву її в електронно-променевій печі  і подальшого використання 
заготівки ЕПП для напилення захисного покриття газотурбінних установок. 
 
 Висновки:   
 Запропоновано технологію виплавки жаростійких сплавів, що 
забезпечує високу якість металу. Встановлено, що підігрів шихти перед 
завантаженням в піч зменшує вміст газів (зокрема водню) в кінцевому сплаві. 
Розкислення металу вуглецем забезпечує зниження  в 1,2 - 1,8 рази кисню та 
азоту в сплавах. Запропонована конструкція виливниці, що забезпечує 
отримання зливків безе значних усадкових дефектів. Високий ступінь 
рафінування металу забезпечує  покращення засвоєння ітрію приблизно в 2 
рази, що дає значний економічний ефект. Результати роботи можуть бути 
використані при розробленні промислової технології виплавки жаростійких 
сплавів в ВІП.  

Література 
Григоренко Г.М., Шейко И.В Индукционная плавка в тиглях и охлаждаемых секционных 
кристаллизаторах. Т. – К.: Изд-во „Сталь”, 2006. – 320 с.  
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ВИЗГАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ КАМЕРНОЇ ЕЛЕКТРОСУШАРКИ 
ОПОРУ 

Е.М. Сидоренко, М.І. Прилуцький 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Метою розрахунку дійсного процесу теплового сушіння є 
визначення витрат агента сушки та джерела енергії на кілограм 
випаруваної вологи. 

Целью расчета действительного процесса тепловой сушки является 
опредиление затрат агента сушки и источника энергии на килограмм 
влаги. 

The purpose of calculation and actual process of the thermal drying is 
finding expenses of drying agent and energy source on the kilogram of moisture. 

 

Для визначення потужності камерної електросушарки опору 
необхідно розрахувати кількість тепла і агента сушки на одиницю роботи 
або на період сушіння. В такій сушарці в якості агента сушки 
використовується повітря. В таких сушарках доцільно використовувати 
електрокалорифери . Для визначення витрат тепла і агента сушки на 1 
кілограм випаруваної вологи будується i-d  діаграма. В залежності від 
періоду року і місцевості визначають початкові параметри повітря: 
температуру і відносну вологість. Для здійснення процесу сушіння, 
повітря необхідно підігріти в калорифері до температури, яка приймається 
на 150 – 2500С більше рекомендованої технологією температури сушіння 
виробу. Ця різниця температур характерна для значної більшості сушарок 
з теплообміном переважно конвекцією.                                                                                   
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Рисунок 1 Принципова схема камерної електросушарки: 

1 – вентилятор; 2 – калорифер; 3 – сушильна камера 

 

Процес підігріву повітря на i – d діаграмі визначається прямою 
лінією АВ так як вологовміст повітря при його нагріванні не змінюється, 
точка А визначається за початковими параметрами повітря tн та  φ. По цій 
точці на i – d діаграмі можна визначити ентальпію повітря і вологовміст. 
Якби в процесі сушіння все тепло, що вноситься в сушильну камеру 
витрачалось тільки на видалення вологи з матеріалу або виробу, то 
проходив би так званий теоретичний процес сушки, при якому ентальпія 
агента сушки залишалась величиною постійною. Так як затрачене на 
випаровування вологи тепло повертається до повітря, яке несе в собі 
сховану теплоту пароутворення. Тобто, процес сушіння на i – d діаграмі 
виражається кривою АВС. Знаючи температуру повітря, яке поступає в 
сушильну камеру електросушарки проводимо вертикальну пряму від точки 
А до ізотерми паралельно координати ентальпії, тобто знаходимо точку В, 
яка характеризує параметри повітря, яке підігріте  в калорифері (t1, d1, l1, 
φ1). Пряма АВ відповідає процесу підігріву повітря в калорифері при d1 = 
d0.  

Від точки В проводимо лінію I=const (теоретичний процес сушки в 
сушарці) до перетину з заданою температурою повітря яке вийшло з 
сушарки t2 або φ2, знаходять точку С0. Внаслідок витрат тепла q1 

тепловміст повітря в кінці процесу I2 буде меншим за I1.  
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Рисунок 2 Побудова дійсного процесу сушки в i-d діаграмі  

Теоретичні витрати агента сушки на 1 кілограм випаруваної вологи 
визначається за формулою: 

MdCDDD
l







1000

02

1000
, 

..

..

вкгв

пкгс
 (1) 

де l – кількість агента сушки, ; 

D2 – вологовміст агента сушки на виході із сушильної камери, ; 

D0  – вологовміст повітря, що подається вентилятором в калорифер, ; 

W – кількість випаруваної пари, ; 
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Md - масштабний фактор діаграми по вологовмісту; 
CD – відстань від точки С до лінії АВ, мм. 

Лінія АВ виражається в масштабі ентальпії різницю ентальпії 
холодного і нагрітого повітря: 

MiAB
W

Mac
IкIн

W

Mac
Q  )(  (2) 

де Q – кількість тепла, що витрачається на випаровування 1 кілограма 

вологи, ; 

Mac  – маса агента сушки, ; 

Mi – масштабній фактор діаграми по ентальпії агента сушки 

З формул (1) та (2) отримуємо: 

CD

AB
m

MiCD

MiAB
Q 





1000

 

 
де m – масштабній фактор діаграми. 

 
Процес сушіння відрізняється від теоретичного тим, що 

враховуються витрати тепла на нагрівання матеріалу чи виробу, витрати на 
нагрівання транспортуючих пристроїв (етажерок, візка та ін.), витрати 
тепла через стінки сушильної камери, а в сушилах періодичної дії на 
акумуляцію тепла стінками сушильної камери. В ливарних сушарках ці 
витрати тепла зменшують ентальпію агента сушки. Тому розрахунок 
дійсного агента сушіння зводиться до знаходження зміни ентальпії агента 
сушки. 

Для будови дійсного процесу сушіння за i-d діаграмою попередньо 
визначають витрати тепла, які відносять до 1 кілограма маси випаруваної 
вологи. 

 
)(1 QкQтQмQвQ   (3) 

де Qв  – фізичне тепло, що вноситься в сушильну камеру вологого 
матеріалу чи виробу, кДж; 
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Qм – витрати тепла на випаровування 1 кілограму матеріалу, ккал; 

Qк – витрати тепла через стінки сушильної камери, ккал; 

Ці витрати визначаються за формулами (4, 5, 6, 7). 

W

TкWC
Qв


  (4) 

де C – теплоємність води,  

)( TнTкC
W

M
Qм   (5) 

)12( TкСTнC
W

Mт
Qт   (6) 

 
де C1  i C2  відповідно теплоємність матеріалу транспортуючих пристроїв. 

TF
W

k
Qк  6,3  (7) 

де k – коефіцієнт теплопередачі через стінки сушильної камери,  

F – приведена поверхня футерівки сушильної камери, м2 

 

де Fвн - приведена внутрішня поверхня футерівки сушильної камери, м2 

TкTнT   (9) 

де  T  - перепад температур між початковою і конечною, 0С. 
Зміна ентальпії агента сушки на величину СС1 визначається за формулою 
(10): 

СС1= m

CDQ 1
, мм (10) 

На i – d діаграмі паралельно АВ проводиться СС1. З’я точка В з 
точкою С1. На перетині з лінією tк отримаємо точку С2, тобто дійсний 
процес сушіння проходить по кривій АВС2. 

Через точку С2, паралельно лінії вологовмісту d проходить лінія по 
перетину з лінією АВ і отримується лінія D1C2, що характеризує 
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вологовміст агента сушки, що виходить із сушильної камери. Це дозволяє 
визначити витрати агента сушки l на 1 кілограм випаруваної пари: 

MdCDDnD
l







21

1000

2

1000
, 
кгвологи

кг
 (11) 

Для сушарки непереривної дії витрати агента сушки на 1 годину: 
WlL 1  (12) 

Витрати тепла визначаються: 

DC

AB
Q

2
 , кгвологи

кДж
 (13) 

WQq  , 
год

кДж
 (14) 

1WQq  , 
год

кДж
 (15) 

Потужність камери визначається: 

 
К  - коефіцієнт форсування роботи сушарки 

За величиною витрат тепла на годину роботи сушарки та за часовими 
витратами агента сушки проводять розрахунок електрокалорифера. 

Електрокалорифери можуть розміщатися в сушильній камері або за 
її межами. Ми вважаємо, що кращою є схема, коли електрокалорифер 
розміщається за межами сушильної камери (рис.1) та для подачі повітря до 
нього використовується відцентровий вентилятор низького тиску. 

 
Література 
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Розглянуті технологічні особливості електронно – променевої 
плавки відходів титану. 

 
Рассмотрены технологические особенностиэлектронно-

лучевойплавкиотходовтитана. 
 
Considered the technological features ofelectron-beammelting 

oftitaniumwaste. 
 

Вступ. Розвиток сучасної техніки в аерокосмічній галузі, медицині, 
суднобудуванні, хімічній та харчовій промисловості значною мірою 
залежить від застосування нових металевих матеріалів, які 
характеризуються високою питомою міцністю при різних температурах 
експлуатації, корозійною стійкістю при роботі в агресивних середовищах, 
не магнітністю та іншими властивостями, які характерні для такого металу, 
як титан і його сплави. 

Порівняльний аналіз різних переплавних процесів спеціальної 
металургії(ПДП, ВДП, ЕПП та ін..) показав що титанові відходи доцільно 
переплавляти методом ЕПП з проміжною ємністю (ЕППЄ). Застосування 
допоміжної ємності створює сприятливі умови для рафінування металу від 
не металічних включень, вуглецю, усереднень хімічного складу, виключає 
взаємний зв`язок між плавленням і кристалізацією, дозволяє розділити ці 
два процеси, тобто, роздільно ними керувати. 

Мета статті – розглянути технологічні особливості електронно – 
променевої плавки відходів титану. 

У земній корі мінерали, що містять титан знаходиться 
повсюди.Найважливіші з них титаномагнетити FeTi3*nFe3O4, ільменіт 
FeTi3, сфен CaTiSi5 і рутил Ti2. Серед конструкційних металів титан по 
поширеності займає четверте місце, уступаючи лише алюмінію, залізу і 
магнію. Висока ціна титану – наслідок складності вилучення його з руд і 
застосування вакуумного устаткування при переплаві. При промисловому 
одержанні титану чи руди концентрат переводять у діоксиді титану, що 
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потім хлорують. Однак навіть при 800–1000с хлорування протікає 
повільно. З достатньої для практичних цілей швидкістю воно відбувається 
в присутності вуглецю, що зв'язує кисень в основному в CO2: 

 

Ti2+2Cl2+2C=TiCl4+2CO2     (1.1) 

Хлорид титану (IV) відновлюють магнієм 

TiCl4+2Mg=Ti+2MgCl2,            (1.2), 
а суміш, що утвориться, піддають нагріванню у вакуумі. При цьому магній 
і його хлорид випаровуються й осаджуються в конденсаторі. Залишок – 
губчатий титан – переплавляють, одержуючи компактний ковкий метал. 
Для очищення від кисню, вуглецю й інших шкідливих домішок 
відновлення титану проводять у герметичній апаратурі в атмосфері аргону, 
а очищення і переплавлення в глибокому вакуумі. 

Для одержання титану високої чистоти застосовують йодидний 
метод, запропонований ще в 1925 році. Суть цієї технології, розроблена в 
30–х рр. німецьким хіміком Вільгельмом Кроллем,  полягає в наступному. 
Первинний метал, забруднений домішками, нагрітий до 100–200° С, 
взаємодіючи з йодом, утворить чотирьох йодистий титан. Подальше 
нагрівання йодиду до температури приблизно 1300–1500° С приводить до 
його розкладання на титан і йод. Причому пароподібний йод з'єднується 
знову з первинним металом, а титан осаджується на розпеченій поверхні 
запалу. 

Останнім часом промислове застосування одержали такі нові методи 
виплавки титанових злитків як плазмово-дугова, електронно-променева, 
дугова гарнісажна плавки. Найбільш перспективним є процес електронно-
променевої плавки титану(ЕПП), тому що, ця технологія забезпечує 
найбільш високу якість металу. 
 Низький коефіцієнт використання металу (15-20%) при виробництві 
виробів із титану обумовлює виникнення великої кількості відходів. 
Проблема утилізації й раціонального використання виникла разом з 
початком промислового використання титану. 

У наш час найбільш широке промислове застосування одержала 
технологічна схема переплаву заготовки безпосередньо в кристалізатор за 
допомогою однієї або декількох гармат. При переплаві тугоплавких 
металів найпоширеніша схема  електронно–променевого нагрівання з 
вертикальною подачею витратної заготовки. Заготовку, що витрачається, 
подають у зону плавки вертикально за допомогою механізму подачі. Під 
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впливом бомбардування прискореними електронами здійснюються 
нагрівання й плавлення нижнього торця витратної заготовки, а 
розплавлений метал при цьому стікає у водоохолоджуваний мідний 
кристалізатор, де створюється рідка ванна, що підігрівається електронним 
променем. У міру наповнення кристалізатора розплавом металу і його 
затвердівання, формується зливок який витягається з постійною 
швидкістю. 

У Німеччині під керівництвом М. Арденне розроблена схема 
плавки за допомогою однієї вертикально розташованої аксіальної гармати, 
бічної подачі переплавляємої заготовки і розгорненням  сфальцьованого 
електронного променя по поверхні рідкої ванни в кристалізаторі. 

Стабілізація теплового режиму при відсутності високовольтних 
розрядів збільшує хімічну й структурну однорідність зливка, дозволяє 
одержати більш якісну поверхню зливка й спрощує керування процесом 
плавки. 

Електронно–променева плавка витратної заготовки у кристалізатор, 
знайшла найбільш широке практичне застосування. Більше перспективна 
ЕПП із використанням проміжної ємності. Використання технології ЕППЄ 
дозволяє витримувати метал у рідкому стані будь–який необхідний час. 

Її застосування дозволяє більш повно використати переваги 
електронного променя як незалежного джерела енергії від процесу 
плавлення витратної заготовки, можливість створення будь–яких 
конфігурацій зон нагрівання, прецизійність розподілу енергії по нагріває 
поверхню. Використання проміжної ємності дозволяє створювати 
технологічні схеми, у яких плавлення, рафінування й кристалізація 
розплаву металу здійснюються роздільно. Проміжна ємність розширює 
технологічні можливості відносно паралельного розливання металу в три 
кристалізатори, і одержання монолітних і багатошарових плоских зливків–
слябів і виливків різних конфігурацій. 
 Висновок. Отримання зливків із вторинного титану, що 
відповідають хімічному складу зливкам, виготовленим із первинної шихти 
– найбільш раціональний і економічний спосіб переробки відходів, який 
дозволяє знизити собівартість виробів. 
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“Київський політехнічний інститут” 
 

 Ефективність процесу виготовлення ливарних форм за моделями, що 
виплавляються в значній мірі залежить від технології виготовлення 
оболонкової форми та її якості. Для виготовлення форми і стрижнів, у 
залежності від вибраного варіанту та вимог до відливок, використовують 
різні матеріали: кристалічний кварц, електрокорунд, плавлений кварц, 
дистен-силліманіт та ін. Плавлений кварц може бути вибраний як один із 
найкращих кандидатів для використання у майбутньому для лиття 
жароміцних сплавів, як формувальний матеріал.  
 
 Эффективность процесса изготовления литейных форм по моделям 
что выплавляются в значительной степени зависит от технологии 
изготовления оболочковой формы и её качества. Для изготовления формы 
и стержней, в зависимости от выбранного варианта и требований к 
отливкам, используют разные материалы: кристаллический кварц, 
электрокорунд, плавленый кварц, дистен-силлиманит и др. Плавленый 
кварц, может быть выбран как один из наилучших кандидатов для 
использования в будущем для литья жаропрочных сплавов. как 
формовочный материал. 
 
 Efficiency of investment casting largely depends on the technology of core 
manufacturing and its quality. This production process mainly depends on the 
options chosen and the requirements for final casting quality. By using different 
refractory compounds such as: crystalline quartz, electrolytically, fused quartz, 
kyanite- sillimanite, different quality of casted parts may be achieved. Among 
these materials fused quartz can be considered as one of the most promising 
candidate for future applications in superalloys casting. Its ability to be stable 
under elevated temperature, low cost etc. attracts researchers to apply fused 

                                                            
1 Работа виконана під керівництвом член-кореспондента НАН України, доктора 
технічних наук, профессора Чернеги Д.Ф. (НТУУ „КПИ”) і кандидата технічних наук, 
старшого наукового співробітника Сімановського В.М. (ФТІМС НАН України) 
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quartz for investment mold manufacturing and expansion of knowledge of fused 
quartz application was the topic of the study represented here. 

 

Вступ  
Газотурбінні приводи для газоперекачувального устаткування і 

електростанцій спроектовані на базі авіаційних газотурбінних двигунів 
(ГДТ) з ККД 26-36 %, і не досягають необхідного часу використання 
100000 годин [1]. А із-за великих матеріальних та енергетичних витрат при 
виробництві ГДТ, а також високої трудомісткості виготовлення виробів їх 
вартість досягає значної величини. 

Вирішення цих задач не можливо без підвищення якості найбільш 
відповідальних деталей двигуна – лопаток, які виготовляють із жароміцних 
сплавів методом лиття за виплавлюваними моделями. Але на відливках 
виявляється більше десятка різних дефектів. Ці дефекти можуть виникати 
по різним причинам. Тому, забезпечення необхідних властивостей і якості 
відливків являється головною задачею виробництва, що досягається 
правильним вибором матеріалів і ефективністю використаних 
технологічних процесів їх виготовлення.  

 
Властивості плавленого кварцу 
Плавлений кварц, як формувальний матеріал, займає особливе місце 

завдяки ряду властивостей та переваг перед іншими вогнетривкими 
оксидами і забезпечує виготовлення високоякісних відливок високої 
геометричної точності. В таблиці 1 представлено фізичні властивості 
аморфного кварцу та деяких матеріалів. 

Аморфний кварц характеризується низьким коефіцієнтом термічного 
розширення, високою термостійкістю, малою питомою вагою, достатньо 
високою вогнетривкістю [2]. Перераховані властивості плавленого кварцу 
забезпечують стабільність геометричних розмірів форм на всіх стадіях 
технології їх виготовлення і використання, а з урахуванням відповідних 
методів формовки і побудови ливниково-живильної системи – велику точність 
крупно-габаритних відливок при достатньо високих температурах заливки. 

Хоча діоксид кремнію не відносять до високовогнетривких оксидних 
матеріалів (температура плавлення 1713 0С), навіть при температурах 
1800-2000 0С він має високу в’язкість, і щоб його деформувати, необхідно 
прикласти значне зусилля. 
 Плавлений кварц при витримці при високих температурах (1250-
1600 0С) у продовж декількох годин починає кристалізуватись з 
утворенням кристобаліту, який при охолодженні зазнає поліморфного 
перетворення зі зменшенням об’єму і утворенням сітки мікротріщин. Ця 
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властивість матеріалу значно полегшує вибивку форм і покращує очистку 
відливок особливо внутрішніх порожнин, від залишків кераміки. 

 
Таблиця 1 Фізичні властивості матеріалів 
Фізичні 

властивості 
матеріалу 

Одиниця 
виміру 

Плавлений 
кварц 

Електрокорунд Кварцовий 
пісок 

Щільність при 
20 0С 

г/см3 2,05-2,15 3,25-4,0 1,37-2,19 

Пористість % 4,0-7,5 - 4-55 

Межа міцності 
при (20 0С): 
-Вигин 

-Розтягнення 

МПа  

40-80 
20-40 

 

117-343 
260 

 
 
 
- 

В’язкість при, 
0С: 

 
- 1200 
- 1300 

Пз 

(η, Нс/м2) 

Пз 

 
5·1011 

1·104 

η, Нс/м2

 

1,2 ·1011 

η, Нс/м2

 

5,63·106 

Теплопровідні
сть при, 0С: 

- 400 
- 600 
- 1000 
- 1200 

Вт/м·К  

- 
1,78 
2,02 
2,05 

 

- 
7,85 
5,4 
4,75 

 
 

1,884 
- 

2,01 
- 

Теплоємність 
при, 0С: 

- 25 
- 600 
- 1200 

кДж/кг·К  
 
- 

0,236 
0,270 

 
 
- 

0,245 
0,267 

 
 

0,177 
- 
- 

Коефіцієнт 
лінійного 
термічного 
розширення 

1/град 6·10-7 8,6·10-6 13,7·10-6
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Термостійкість 
з 1000 С 

у воді (25 0С) 

теплозмін  
>25 

3-8 
(850-20 0C) 

Термічно 
стійкий 

Великою перевагою керамічних оболонок на плавленому кварці у 
порівнянні з іншим керамічним матеріалом є їх висока термостійкість, що 
дозволяє проводити прожарювання форм з високими швидкостями нагріву. 
При цьому скорочується час прожарювання кожної партії оболонок, що 
дає пряму економію електроенергії. 

Використовуючи низьку теплопровідність плавленого кварцу, як 
матеріалу керамічної оболонки можливо створити великий перепад 
температур між верхньою і нижньою частинами форми крупно-габаритних 
корпусних відливок з протяжними стінками. За рахунок високого градієнту 
температур і ефективності ливниково-живильної системи можливо 
забезпечити умови направленої кристалізації і отримати необхідну 
щільність матеріалу відливку. 

Завдяки низькому коефіцієнту акумуляції теплоти формою на 
плавленому кварці (меншому у 2 рази, ніж у електрокорунді) вдається 
вирішити проблему заповнення вузьких протяжних порожнин (тонких 
стінок, лопаток). 

Висока міцність і дуже низький коефіцієнт лінійного розширення 
плавленого кварцу у інтервалі температур 20-1200 0С дозволяють деяким 
підприємствам відмовитись від опірного наповнювача і використовувати 
швидкісні методи нагріву форм при підготовці їх до заливки металу. При 
цьому знижуються витрати електроенергії і на допоміжні матеріали. 

Практично всі підприємства відмітили, що форма легко 
відокремлюється від відливок при вибивці, поверхня відливок чиста, без 
пор, раковин і пригару. Покращення чистоти поверхні виливок 
спостерігається як для сталі, та і для сплавів. 

 
Використання плавленого кварцу для виготовлення стрижнів  

 Для виготовлення керамічних стрижнів необхідної міцності 
доцільним є використання суміші до складу якої входить плавлений кварц. 

Суміш, яка має в складі плавлений кварц, в процесі спікання при 
температурах більш 1200°С розтріскується, тобто кристалізація плавленого 
кварцу призводить до втрати міцності. Для усунення цього недоліку в 
суміш добавляють порошок алюмінію, який зменшує здатність до 
кристалізації. Механічні властивості суміші залежно від температури та 
складу представлені у таблиці 2. 
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Представлена суміш дозволяє зменшити кількість браку литих 
лопаток з причини поломки стрижнів, а за рахунок збільшення їх міцності, 
можливо знизити витрати на матеріали при виготовленні стрижнів. 

 
 

 
Таблиця 2 Залежність механічних властивостей від складу сумішей 

 
№ Склад суміші, мас Міцність на 

вигин, МПа 
 Плавлений 

кварц 
Пластифікатор 
ПП-10  
 

Порошок 
бору  

Порошок 
алюмінію 
АСД-4 

Температура 
випробувань, 
1050°С 

1 82,8 17 0,2 2,0 25,2 
2 84,7 15 0,3 1,5 23,6 
3 81,6 18 0,4 3,0 24,6 
4 83,5 16 0,5 1,0 25,3 
5 80,9 19 0,1 5,0 24.5 
6 85,4 14 0,6 0,5 25,0 
7 81,45 18,5 0,05 4,5 21,8 
8 84,8 14,5 0,7 3,5 25,1 
 

Висновки  
1. При використанні плавленого кварцу можливо знизити 

виробничий цикл виготовлення форм та відливок за рахунок 
зменшення кількості шарів, прискорення сушки та зменшення 
часу загартування форм. 

2. Суспензії на основі плавленого кварцу мають підвищену 
живучість та  седиментаційну стійкість (із-за малої питомої ваги), 
ніж у суспензії з використанням дистен-силліманіту та 
електрокорунду. 

3. Можливо регулювати, за рахунок високої термостійкості 
керамічної форми на основі плавленого кварцу, температуру 
форми після заливки від 20 до 1000 0С, у відповідності з умовами 
кристалізації відливку. 

4. Зниження трудомісткості видалення кераміки з залитого відливку, 
так як оболонка з плавленого кварцу легко відокремлюється від 
поверхні відливку. 

5. Підвищення геометричної точності відливку. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТИТАНОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА УКРАИНЕ 

 
Г.О.Ремизов, В.Я. Саенко, Я.В.Белоконь  

 
Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт» 
 

Розглянуті перспективи розвитку титанової промисловості на 
Україні та актуальність створення холдингу «Титан України».  

 
Рассмотрены перспективы развития титановой промышленности 

на Украине и актуальность создания холдинга «Титан Украины» 
 
It was considered the prospects of titanium industry development in 

Ukraine and actuality of foundation the amalgamated “Titanium of Ukraine” 
 

 Введение 
 В земной коре содержится около 0,6% титана. По 

распространенности он занимает четвертое место после алюминия, железа 
и магния. Титан отличается сочетанием таких ценных свойств, как малая 
плотность, высокий уровень удельной прочности, коррозионной 
стойкости, хладостойкости, немагнитностью и рядом других ценных 
физико – механических характеристик. Благодаря своим привлекательным 
качествам титан нашел применение прежде всего в авиакосмической и 
военной промышленности, а также в некоторых гражданских отраслях, 
например в автомобилестроении, при производстве двигателей гоночных 
автомобилей, изготовлении коленчатых валов, соединительных тяг и 
выхлопных систем; в химической промышленности, энергетике, 
судостроении, медицине и т.д. 

 Главным препятствием на пути расширения сферы применения 
титана является его цена. Себестоимость титана в несколько раз выше, 
чем алюминия. Поэтому владельцы заводов ищут менее дорогие способы 
производства, которые помогут сделать их продукцию более 
привлекательной для самых разнообразных рынков. 

 Производство титановой продукции является многостадийным, 
наукоемким и технологически сложным процессом, включающим 
множество переделов. Горно – обогатительные комбинаты (ГОК) 
добывают сырье, обогащают его, перерабатывают и поставляют 
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концентрат на предприятия, изготовляющие губчатый титан, который 
затем поступает на металлургические предприятия, выплавляющие 
металлический титан, а из него получают слитки, прокат, штамповки. В 
таблице 1 представлена структура затрат на производство титана по 
основным переделам. 
 

Таблица 1 Структура затрат на производство титана по основным 
переделам, % 

Технологический процесс 
Доля 
затрат 

Расчетные 
данные 

Получение концентрата 4 3,5 4,1 
Получение шлака 8 1,9 2,2 

Получение 
четыреххлористого титана 8 2,1 2,5 

Магние- термия 26 34,9 28,8 
Получение титановой губки в 

целом   47 38 
Первичная плавка 12     
Конечная плавка 2     

Производство проката 48 52,9 62 
 

 
Период стремительного развития металлургии титана, начавшийся в 

конце 1950- х гг., к концу 1980 – х закончился, что обусловлено рядом 
причин, главными из которых были ослабление военной напряженности, 
сокращение заказов на вооружение, а также замедление темпов 
экономического роста и последующий спад в экономике ряда 
промышленно развитых стран. Наиболее сильный экономический спад и 
дезинтеграция титановой промышленности произошли в странах, ранее 
входящих в СССР. 

В связи с тем, что в СССР велось плановое хозяйство и весь 
замкнутый цикл производства титана от сырья до готовой продукции был 
распределен по различным странам, входящих в Союз, то при его распаде 
Украина в 1991 г. лишилась существенного звена в технологической 
цепочке получения металлического титана – производства титановых 
слитков. Добывающие предприятия (Вольногорский и Иршанский ГОКи, 
ЗТМК) стали в основном поставщиками сырья за рубеж. А в 1994 г. 
Украина полностью прекратила выпуск титановой губки. В таблице 2 и 3 
отражено изменение обьемов производства титановой губки как в мире 
(табл.2), так и в странах СНГ (табл.3) за период 1991-1999 гг. 
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Таблица 2 Мировое производство титановой губки, тыс. т 
 

 
Таблица 3 Производство титановой губки в странах СНГ, тыс. т 

 
Наличие достаточно крупной сырьевой базы и организованного 

производства титана, имеющиеся реальные и потенциальные 
потребители, а также научно – исследовательские и проектные 
институты, работающие над проблемами титановой отрасли, развитая 
система подготовки кадров (профтехучилище, техникумы, высшее 
учебное заведение), удачное географическое положение Украины, 
развитая промышленная инфраструктура все это обусловливает 
актуальность титановой промышленности на Украине.  

 Идея создания титанового холдинга в Украине родилась еще в 
1990-е годы, реальные попытки предпринимались Кабмином, начиная с 
2002 года. То, что предпосылки для объединения отечественных 
предприятий титановой отрасли действительно существуют, 
подтверждает тот факт, что вне зависимости, какие политсилы 
формировали правительство, они, так или иначе, возвращались к вопросу 
создания титанового холдинга. 

Действительно, Украина входит в пятерку стран, являющихся 
производителями данной продукции, правда, по объемам наша страна 
находится в этом списке лишь на 5-м месте. По производству губчатого 
титана, или как его чаще называют титановой губки, Украина занимает 

Основные 
страны 
производители 

Период, годы 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Япония 18,9 14,6 14,4 14,8 16,7 21,1 23,1 24,2 19,2 
США 13,4 13,6 14,8 11 10,2 12,8 10,5 10,6 10,4 
КНР 1,8 1,7 1,5 0,9 0,8 1 0,9 2,5 2,5 
Страны СНГ 95,5 62,4 38,3 20 24,5 21,4 36,3 35,9 31,7 
Всего: 129,6 92,3 69 46,7 52,2 56,3 70,8 73,2 63,8 

Основные 
страны 
производители 

Период,годы 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Россия 33,4 23,3 10 14,7 9,3 23,2 21,9 16,2 
Казахстан 17 15 10 9,8 12,1 13,1 12,8 13 
Украина 12 6 5       1,2 2,5 
Всего: 62,4 44,3 25 24,5 21,4 36,3 35,9 31,7 
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10% мирового рынка этого сырья. Но конечная продукция – титановый 
металлопрокат у нас не производится, а титановая губка - всего лишь 
полуфабрикат. Есть «Трубный Завод ВСМПО-Ависма», созданный на 
базе одного из цехов Никопольского южнотрубного завода. Как видно из 
названия, предприятие принадлежит российской корпорации ВСМПО 
Ависма. Здесь из российского сырья производятся бесшовные трубы из 
титановых сплавов, используемые в авиастроении и строительстве 
подводных лодок. В госсобственности, правда, остался Никопольский 
трубный завод, который специализируется на аналогичной продукции, 
но сегодня НТЗ находится в состоянии банкротства и о вхождении в 
создаваемый титановый холдинг речь не идет. 

Между тем, не так давно в Украине начали производить титановые 
слитки, но пока в очень ограниченных объемах (табл. 4). Нынешнее 
правительство, в очередной раз пытаясь создать холдинг «Титан 
Украины», задекларировало цель - усиление позиций страны на мировом 
рынке. Но, как часто у нас бывает, опоздало, как минимум, на 5 лет.  

 
Таблица 4 Динамика объемов реализации губчатого титана и слитков в 
Украине, т 
 

Вид продукции 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 
Обьем реализации 
губчатого титана, 

в т.ч.: 6122,5 6975 7571 8223 9000 
в Украине, т 575 827 1668 4111 5000 
в Украине, % 9,4 11,8 22 50 55,5 

Обьем реализации 
титановых 

слитков, в т.ч.: 525 664 1265 1300 1300 
в Украине, т 395 344 236 н/д н/д 
в Украине, % 75,2 51,8 18,6 н/д н/д 

Обьем реализации 
титановых труб, в 

т.ч.: 35 145 122 н/д н/д 
титановые сплавы 20,1 137 110,3 н/д н/д 

 
В 2005 году, когда резко начал расти спрос на такой прокат, 

используемый в авиакосмической отрасли, наличие в Украине 
титанового холдинга с замкнутым производственным циклом позволило 
бы побороться за приличный кусок мирового рынка. Но с началом 
кризиса в этой сфере началась стагнация, а цены на титановый прокат и 
сырье для его производства резко упали. Ряд международных проектов с 
высоким уровнем потребления титана, хотя и находятся в стадии 
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реализации, но пересматриваются в сторону сокращения или же 
переносятся сроки их завершения. При этом старты новых 
«титаноемких» идей  повсеместно откладываются. В первую очередь, 
речь идет об авиастроительной отрасли, в которой даже такие гиганты, 
как «Боинг» и «Эйрбас», были вынуждены отложить ввод в 
эксплуатацию новых авиалайнеров. Еще один крупный потребитель - 
атомная энергетика, в которой титан используется для производства 
теплообменников для АЭС, также пока не обеспечивает производителям 
приемлемого уровня сбыта продукции. Сложная ситуация на титановом 
рынке сохранилась, по мнению аналитиков, и в 2010 году, а оживление 
стоит ожидать не ранее 2011-2012 годов. 

 Казалось бы, ничего особо страшного для создаваемого “Титана 
Украины” в этом нет. Украинский холдинг имеет все шансы подоспеть к 
восстановлению рынка, но тут возникает еще одна проблема – качество 
конечной продукции. Дело в том, что для выплавки из титановой губки 
слитков необходимо дорогостоящее оборудование и сложные 
технологии, только так можно достичь химической чистоты конечного 
продукта, которая обеспечивает требуемые прочностные 
характеристики. Ведущими производителями высококачественного 
титанового проката для авиационной промышленности и энергетики 
являются Россия, США и Япония (табл.5). В последние годы к этой 
тройке присоединился Китай, который, хотя и наращивает год от года 
производство титана, но по его качеству еще очень сильно уступает 
лидерам. Однако, даже российский гигант ВСМПО-Ависма, 
занимающий около 25% мирового рынка титана, обеспокоен темпами 
китайской промышленности. В 2008 году КНР уже обошла Россию, став 
по объему крупнейшим на планете производителем данной продукции. 
Если же китайцы повысят качество до уровня северной соседки, то 
традиционным лидерам придется сильно поднапрячься, чтобы удержать 
свою долю. Китай уже захватил некоторые сегменты рынка, для которых 
качество не является столь критичным, как для авиакосмической 
отрасли. В частности, речь идет о спортивном инвентаре, к примеру, 
клюшках для гольфа, титановых деталях для автомобилей и катеров, 
медицинском оборудовании, бронежилетах и многом другом. 
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Таблица 5 Производство титанового проката в мире, тыс. т  

Страны 2005 г. Доля,% 
Всего, в том числе:  84,9 100 
СНГ, в том числе: 25,9 30,5 

Россия 24 28,3 
Украина 1,9 2,2 

Азия, в том числе: 28,2 33,2 
Япония 18,1 21,3 
КНР 10,1 11,9 
США 26,3 31 
ЕС 4,5 5,3 

 
Таким образом, к моменту выхода титанового рынка из кризиса 

конкуренция на нем окажется еще более жесткой, чем была ранее. Так 
что украинскому холдингу необходимо будет предложить либо высокое 
качество при умеренной цене, либо «китайские» цены при «умеренном» 
качестве. Ни того, ни другого сегодня в Украине нет, а есть лишь 
относительно востребованное сырье, производимое ИГОКом и ВГМК. 
Как известно, его большая часть (ильменитового концентрата) для 
производства титана российским ВСМПО-Ависма поступает с 
Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК. 
 
Украинский титан – несовершенство технологий и нергозатратность 

Как известно, Украина имеет собственную сырьевую базу и 
действующие предприятия по добыче титаносодержащих ильменитовых 
руд - Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский 
горно-обогатительный комбинат. Следующий передел  производства 
представлен Государственной акционерной компанией “Титан” и ОАО 
«Сумыхимпром», которые производят двуокись титана, и, наконец, 
Казенное предприятие Запорожский титаномагниевый комбинат (ЗТМК), 
который специализируется на производстве губчатого титана. Более 80% 
продукции ЗТМК, в качестве полуфабриката для производства 
титанового проката, реализуется на внешних рынках. 25 февраля 2009 
года Кабинет министров одобрил создание государственной 
холдинговой компании “Титан Украины”. Учредителем компании от 
имени государства выступает Министерство промышленной политики. В 
уставный фонд новосозданного открытого акционерного общества 
переданы государственные пакеты акций в размере 100%: ОАО 
«Сумыхимпром», ГАК «Титан», который осуществляет корпоративное 
управление 50%+1 акция ЗАО «Крымский титан» (арендует 
Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК), и Запорожского казенного 
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титаномагниевого комбината после преобразования его в открытое 
акционерное общество. Все эти предприятия по инициативе 
правительства должны быть включены в холдинг «Титан Украины» с 
последующим созданием замкнутого производственного цикла, что на 
выходе будет давать титановый прокат. 

Но прежде, чем переходить к прокату, в Украине следует наладить 
промышленное производство титановых слитков, которые и являются 
сырьем для проката. До последнего времени это производство было 
представлено частными компаниями «Антарес», «Фико» и Научно-
производственным центром «Титан» при Институте электросварки 
имени Патона. Все предприятия используют схожие электронно-лучевые 
печи, разработанные в НПЦ «Титан». В 2008 году на ЗТМК было 
запущено опытное производство по выплавке собственных титановых 
слитков, так же основанное на разработанной в Украине технологии. Но 
как отмечали в Минпромполитики, пока на ЗТМК существует лишь 
опытное производство, которому трудно конкурировать с частными 
производителями – «Антарес» и «Фико». К тому же, по мнению 
экспертов, строительство еще одной печи на ЗТМК было не оправданно с 
экономической точки зрения, так как частные предприятия, 
располагающие аналогичными печами, не загружены заказами даже на 
50%. Украинская электро-лучевая технология позволяет рассчитывать 
лишь на рынок «ширпотреба», о котором речь шла выше. Отечественная 
авиапромышленность закупает титановый прокат у российской ВСМПО-
Ависма. 

И еще один момент, спрос и цены на титановую губку с началом 
кризиса упали едва ли не вдвое. По данным Запорожской 
обладминистрации, за январь-сентябрь 2009 года ЗТМК произвел 5,2 
тыс. тонн губчатого титана, что на 33% меньше, чем за аналогичный 
период 2008 года. Хотя итоги работы за прошлый год ЗТМК пока не 
оглашал, но вряд ли они приблизятся к 9,9 тыс. тонн, произведенным в 
2008 году. К тому же объемы производства для государственного 
предприятия - далеко не объемы реализации. 

Так, еще в конце 2008 года предприятие обратилось к 
правительству с просьбой приобрести в госрезерв 6 тыс. тонн титановой 
губки, что составляет около 70% годового производства предприятия. 
Это свидетельствует о том, что оно работало фактически на склад. К 
тому же у ЗТМК 100 млн. грн. долга перед “Запорожьеоблэнерго”, 
который был реструктуризирован при содействии Кабмина. С началом 
кризиса предприятие пыталось добиться от правительства 
дифференцированного тарифа на электроэнергию, который бы учитывал 
падение цен на титановую губку. Устаревшее оборудование ЗТМК 
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является крайне энергозатратным и позволяет сохранять рентабельность 
производства только при относительно высоких ценах на продукцию на 
мировом рынке. Как только цена титановой губки упала, стоимость 
электроэнергии для ЗТМК стала слишком высокой. Как сообщил 
УНИАН осведомленный источник, несмотря на решение правительства о 
предоставлении дифтарифа комбинату, на конец января 2010 года он не 
начал действовать. Кроме того, по его данным, государство так и не 
выкупило у ЗТМК 6 тыс. тонн титановой губки, хотя решение Кабмина о 
выделении для этого 80 млн. грн. было принято еще в апреле 2009 года. 

Таким образом, основными проблемами флагмана украинской 
титановой отрасли по-прежнему остаются долги за потребленную 
энергию и отсутствие стабильного госзаказа. И проблемы эти 
продолжают усугубляться. Как заявлял еще в ноябре 2009 года 
гендиректор ЗТМК Виталий Кучук, «если бы дифтариф был введен, то к 
третьему  кварталу 2010 года предприятие начало работать с прибылью”. 
Из такого заявления и сегодняшней ситуации на предприятии можно 
сделать вывод - шансы завершить 2010 год без убытков у ЗТМК крайне 
низки. 
 
Прогнозы 

В целом ситуация с холдингом «Титан Украины» вырисовывается 
весьма сложная. С одной стороны, стагнирующий ЗТМК, с другой - 
затяжной конфликт с арендаторами ИГОКа и ВГМК. Предположим, 
Кабмин отстоит свою правоту в споре с OstChem Ukraine, переломит 
ситуацию на Запорожском титаномагниевом, изыскав средства в 
бюджете на поддержку предприятия. Но для эффективной работы 
холдинга потребуется от 1 до 2 миллиардов долларов инвестиций с 
периодом окупаемости, как минимум, в 5 лет. В первую очередь, 
инвестиции потребуются для модернизации производства на ЗТМК, так 
как понятно, что без этого низкая энергоэффективность не даст 
предприятию выйти из кризиса. Кроме того, деньги необходимы для 
расширения рудной базы на ИГОКе, а так же для модернизации 
производства на ВГМК и «Сумыхимпроме». 

Совершенно ясно, что государство, которое не смогло найти 
средства даже для ЗТМК, не готово инвестировать в холдинг 
необходимые объемы. При этом вопрос акционирования 
государственных предприятий холдинга остается в подвешенном 
состоянии. Минпромполитики неоднократно отмечало, что одним из 
пунктов решения Кабинета министров по вопросу создания «Титана 
Украины» является четкая фиксация того факта, что ни в какие другие 
объединения акции госпредприятий, которые войдут в холдинг, не могут 
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быть переданы. Одним из наиболее острых вопросов была так же 
возможная приватизация ЗТМК. В связи c этим экс - Президент Украины 
Виктор Ющенко в апреле 2009 года приостановил действие решения 
Кабмина о включении ЗТМК в состав “Титана Украины”. Правда, 13 
октября п.г. он отменил это решение. Можно только представить, какие 
бурные дебаты разворачиваются вокруг продажи акций холдинга 
частным инвесторам. 

То есть, снова встает вопрос времени, на протяжении которого 
участники холдинга будут оставаться один на один со своими 
проблемами. Тем не менее, только продажа какой-либо части акций 
холдинга, при сохранении контрольного пакета в госсобственности, 
позволит привлечь в него инвестиции. 
В качестве наиболее вероятных зарубежных покупателей акций «Титана 
Украины» можно назвать все ту же российскую ВСМПО-Ависма или 
китайских производителей. Но и те, и другие заинтересованы, в первую 
очередь, в украинском ильменитовом концентрате как сырье для 
собственных предприятий. Ни китайцам, ни россиянам совершенно не 
нужен сильный конкурент на рынке, так что в роли инвесторов они 
выглядят не очень убедительно.  

Остаются отечественные финансово-промышленные группы, но с 
ними все тоже непросто, так как после разборок Кабмина с арендаторами 
ИГОКа и ВГМК любой «вкладчик» десять раз подумает, прежде чем 
ввязываться в такой проект. Разве что это будет какой-то конкретный 
инвестор, который давно договорился с государством о правилах 
вхождения в холдинг, по большому счету под этого инвестора и 
создаваемый. Но тогда о честном конкурсе по продаже акций «Титана 
Украины» не может быть и речи. 

В результате, наиболее вероятной перспективой для предприятий 
холдинга остается сохранение их ориентации не на замкнутый цикл 
производства, а на продажу полуфабрикатов, которыми они торгуют и 
сегодня. При этом в наиболее выгодном положении из всех участников 
холдинга могут оказаться ГАК «Титан» и «Сумыхимпром». Эти 
предприятия производят диоксид титана, цены на который с января этого 
года резко повысились. Но эта продукция, мягко говоря, не совсем то, 
ради чего создается холдинг. Диоксид титана используется для 
производства лакокрасочных и целлюлозно-бумажных товаров, 
пластических масс, резины, строительных материалов, а также для 
производства шин. 

В случае победы в споре с OstChem Ukraine, ГАК «Титан» как 
управляющая компания «Крымского титана», ИГОКа и ВГМК должна 
чувствовать себя неплохо, с одной стороны, поставки ильменитового 
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концентрата россиянам, с другой - рынок диоксида титана на подъеме. 
Но зачем в таком случае объединять относительно успешные 
предприятия с откровенно «больными»? Хотя это старая украинская 
традиция - принудительно сгонять в государственные холдинги 
предприятия, для наиболее прибыльных из которых подобное новшество 
принесет лишь проблемы. Вспомните о попытках создания авиационного 
концерна. 

В заключение можно сказать, что реализация стратегической 
задачи украинского титанового холдинга - создание замкнутого цикла 
производства высококачественного титанового проката в Украине - 
выглядит на сегодня весьма призрачной. В обозримом будущем наша 
авиапромышленность будет по-прежнему пользоваться российским 
титаном, а Украина останется поставщиком полуфабрикатов. В 
результате, задекларированные Кабмином идеи можно считать лишь 
красивой картинкой, для воплощения в жизнь которой отсутствуют 
реальные возможности. Либо, как это уже предполагалось в отношении 
Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМКа, - попыткой завернуть в 
красивую созидательную бумажку банальные разборки с политическими 
конкурентами. 
 
Вывод: 

 Проанализировав прогноз на применение титана в мировой 
промышленности (табл.6), стоит заметить, что спрос на титан 
увеличивается с каждым годом. 

Учитывая это и то, что Украина обладает большими 
возможностями для повышения своей роли в мировой титановой 
промышленности, а также сырьевой потенциал страны оценивается в 
900млн. т ильменита и рутила, что соответствует 30% зафиксированных 
мировых запасов [1], можно сделать вывод о целесообразности развития 
титановой промышленности. Для этого необходима четкая политика 
государства в реализации программы на поддержку и развитие 
имеющихся промышленных мощностей.  

А также необходима реконструкция предприятий, замена 
устаревшего оборудования и широкое привлечение инвестиций. Однако 
специфика экономики титанового производства такова, что добывающие 
активы играют в титановой промышленности незначительную роль, 
почти вся добавленная стоимость формируется на металлургических 
предприятиях. Максимальную прибыль и в химической, и в 
металлургической промышленности получают предприятия, 
выпускающие конечную продукцию. Поэтому необходимо 
ориентироваться на выпуск не химического сырья – пигментной 
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двуокиси титана (около 2 дол/кг) – или же металлического 
полуфабриката – титановой губки (примерно 22 дол/кг), - а на 
производство лаков, красок, титановых слитков, проката и изделий из 
них. 

 
Таблица 6 Отраслевой прогноз применения титана в мировой 

промышленности, тыс.т 

 
Литература 

1.  Проблемы спец. эллектрометаллургии. Титан. Проблемы производства. 
Перспективы/ К. А. Цыкуленко, 2007  
2. Цветные металлы: алюминий, медь, титан.Справочник бизнесмена/ Гнатуш В.А., 
Григорак М.Ю., Жук Г. В., и др. Под общ. ред. В.А. Гнатуша – К.: Внешторгиздат, 
2007. – 397с    
3. http://www.metaltorg.ru 
4. http://www.cural.ru 
5. http://www.titanium-fiko.com.ua 
6. http://www.infomine.ru 
7. http://www.metalstandart 

Отрасли 
2008
г. 

Доля,
% 

2009
г. 

2010
г. 

2011
г. 

2012
г. 

2013
г. 

2014
г. 

2015
г. Доля,% 

Промышленность 
прочная 90 58 90 93 95 100 125 125 130 57,8 
Комерческое 
самолетостроение  55 35,5 50 50 55 60 65 75 85 37,8 
Военная 
промышленность 10 6,5 10 10 10 10 10 10 10 4,4 
Всего, 
промышленность 155 100 150 153 160 170 200 210 225 100 
Всего, % 100   96,8 98,7 103 110 129 136 145   
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Розглянуто етапи розрахунку шихти для виплавки сплавів за допомогою 

пакету пошуку рішення середовища MS Excel 

 

Рассмотрены этапы расчета шихты для выплавки сплавов при помощи 

пакета поиска решения среды MS Excel 

 

Stages of calculation of charge for melt of alloys by means of the search of 

decision package of the MS Excel are considered 

 

 

Вступ 

Основною задачею будь-якого металургійного процесу є задача 

отримання сплаву заданого хімічного складу. Для цього перед початком 

металургійного процесу необхідно визначити типи та розрахувати 

кількість шихтових матеріалів, які необхідно завантажити у піч з метою 

отримання кінцевого сплаву заданого хімічного складу. 

Для визначення кількості шихтових матеріалів, необхідних для 

завантаження у піч, зазвичай знаходять середні значення по кожному 

хімічному елементу, що входять у склад кінцевого сплаву, складають 

систему лінійних рівнянь і потім її вирішують одним із відомих 

математичних алгоритмів. Цей метод в даній статті будемо називати 

традиційним. 

Традиційний метод розрахунку шихти має декілька суттєвих 

недоліків: 

1) Кількість балансових рівнянь, кількість хімічних елементів, по яким 

проводиться розрахунок, та кількість шихтових компонентів, що 

завантажуються у піч, повинні дорівнювати один одному. Це, безумовно, 

накладає деякі обмеження в процес розрахунку шихти. Наприклад, якщо 

баланс складається по 5 хімічним елементам, то і шихтових компонентів 

також повинно бути 5. Якщо шихтових компонентів менше 5, то і кількість 

хімічних елементів, по яким складається баланс, буде менше 5. Це 
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призведе до того, що деякий хімічний елемент не буде врахований. Для 

запобігання даної помилки необхідно буде шукати додатковий шихтовий 

компонент, що не завжди представляється можливим. З іншого боку, при 

кількості шихтових компонентів, більшої за кількість балансових хімічних 

елементів, виникає питання в правильному виборі потрібних компонентів 

серед можливих. Вибрати необхідні компоненти можна тільки шляхом 

підстановки їх в систему лінійних рівнянь з наступним її рішенням, що 

призводить до втрат часу на зайві розрахунки. 

2) Так як система балансових рівнянь побудована на строгій рівності 

лівої і правої частини кожного рівняння, через „неправильний” підбір 

шихтових компонентів доволі часто неможливо знайти рішення. В цьому 

випадку необхідно замінити одні шихтові компоненти на інші і шукати 

нові сприйнятливі рішення системи лінійних рівнянь. 

3) Через те, що шихтові компоненти мають різну вартість, бажано 

було б знайти таке рішення системи, при якому забезпечувалася б 

мінімальна собівартість металургійного процесу. Традиційний метод 

розрахунку шихти, нажаль, не дозволяє врахувати собівартість 

металургійного процесу, що робить його неефективним в сучасних умовах 

виробництва сплавів, коли необхідно намагатися зменшувати собівартість 

продукції і заощаджувати природні ресурси. 

В даній статті, окрім розгляду етапів розрахунку шихти традиційним 

методом, також розглянуті етапи розрахунку шихти нетрадиційним 

методом, який можна реалізувати за допомогою пакету пошуку рішення 

середовища MS Excel. 

Нетрадиційний метод розрахунку шихти має декілька суттєвих 

переваг у порівнянні з традиційним: 

1) Кількість балансових нерівностей, кількість хімічних елементів, по 

яким проводиться розрахунок, та кількість шихтових компонентів, що 

завантажуються у піч, можуть бути різними. Це, безумовно, знімає 

обмеження з процесу розрахунку шихти. При цьому в систему нерівностей 

можна вводити будь-яку кількість шихтових компонентів і програма сама 

вибере із них „найкращі” для даних умов. 

2) Так як система балансових нерівностей побудована на нерівностях 

лівої і правої частини кожної нерівності, ймовірність появи помилки через 

„неправильний” підбір шихтових компонентів набагато менше ймовірності 

появи помилки в традиційному методі. 

3) Нетрадиційний метод розрахунку шихти, використовуючи 

алгоритми оптимізації, дозволяє врахувати в розрахунках вартості 

шихтових компонентів і забезпечити мінімальну собівартість усього 

металургійного процесу. 
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Постановка задачі дослідження 

Задача даної роботи полягає в розгляді етапів розрахунку шихти 

традиційним і нетрадиційним методами за допомогою пакету пошуку 

рішення середовища MS Excel на прикладі отримання сплаву 

40Х15Н7Г7Ф2МС (табл.1) із деяких шихтових компонентів, які має в 

розпорядженні металургійний цех (табл. 2) в індукційній тигельній печі ІСТ-

2,5 з відповідним вигаром (табл. 3). Також необхідно порівняти собівартості 

металургійних процесів, розрахованих двома методами. 

 

Таблиця 1. Хімічний склад сплаву 40Х15Н7Г7Ф2МС (ГОСТ 5632-72)  
Хімічний елемент C Cr Ni Mn V Mo Si P* S* Fe 

Мін. вміст, % 0,38 14 6 6 1,5 0,65 0,9  
0,035 

 
0,02 

основа 
Макс. вміст, % 0,47 16 8 8 1,9 0,95 1,4 

* - домішки 

 

Таблиця 1. Хімічний склад та вартість 1 кг шихтових компонентів 

Марка C Cr Ni Mn V Mo Si P* S* 
Ціна, 

грн./кг 

СЧ10 3,6   0,65   2,4 0,3 0,15 2,40 

СЧ35 3,0   0,9   1,3 0,2 0,12 2,80 

ФХ015А 0,15 65     1,5 0,03 0,02 33,00 

ФХ100Б 1,00 65     2,0 0,05 0,04 23,00 

Н4 0,15 1 97,6    0,002  0,004 327,00 

ФМн0,5 0,5   90   2 0,3 0,03 14,00 

ФМн78 7   80   2 0,35 0,03 13,50 

ФМн78А 7   80   2 0,05 0,03 15,40 

ФВд40У1 1   6 41  2 0,1 0,05 135,00 

ФВд75У0,15 0,15 0,5  0,6 75  1 0,1 0,1 155,00 

ФМо55А 0,08     55 1 0,08 0,12 165,00 

ФМо60 0,05     60 0,8 0,05 0,1 178,00 

ФС20 1   1   21,5 0,1 0,02 12,00 

ФС75  0,4  0,4   77 0,05 0,02 16,50 

МЖН0 0,01 0,3 1,9     0,008 0,008 18,50 

Лом Б1 0,3 1,2 0,4 1 0,3  1,6 0,03 0,025 2,20 

Лом Б3 1 1,3 0,3 0,5   0,4 0,025 0,03 2,30 

Fe - інше 

 

Таблиця 3. Вигар хімічних елементів в печі ІСТ-2,5 
Хімічний елемент C Cr Ni Mn V Mo Si P* S* Fe 

Вигар, % 5 5 3 10 2 2 0 0 0 2 

 

ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенннняя  ееккссппееррииммееннттіівв  

Порядок розрахунку шихти традиційним методом складається з 

наступних етапів: 
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1) Визначення хімічних елементів, по яким буде проводитися 

розрахунок. Розрахунок необхідно проводити по тим хімічним елементам, 

для яких в ДСТУ (ГОСТ) вказані діапазони та по основному компоненту 

сплаву. Усі інші хімічні елементи розглядаються як шкідливі домішки. 

2) Вибір шихтових компонентів, з яких буде виготовлятися кінцевий 

сплав. Кількість обраних шихтових компонентів повинна дорівнювати 

кількості балансових хімічних елементів. При виборі шихтових компонентів 

необхідно звернути увагу на те, щоб кожен з компонентів містив по-

максимуму один із балансових хімічних елементів. В іншому випадку 

система не буде мати рішень. 

3) Розрахунок вмісту основного хімічного елементу в шихтових 

компонентах. Розрахунок середніх значень вмісту хімічних елементів та 

основного хімічного елементу в кінцевому сплаві. 

4) Складання системи лінійних рівнянь для кожного із хімічних 

елементів згідно з рівняння: 

 
N

j i

ijji
СЗ

m
Вx

1 01.0
%     (1) 

 

де N – кількість шихтових компонентів (балансових хімічних елементів,  

рівнянь); 

%ij – вміст і-го хімічного елемента в j-му компоненті шихти, %; 

хі – маса j-го компонента шихти, який необхідно завантажити у піч, кг; 

Ві – вміст і-го хімічного елементу в кінцевому сплаві, %; 

m – маса сплаву, який необхідно отримати, кг; 

СЗі – ступінь засвоєння і-го хімічного елементу, %. 

 

5) Рішення отриманої лінійної системи рівнянь за допомогою одного із 

математичних алгоритмів. 

6) У разі неможливості вирішити систему, необхідно замінити деякі із 

шихтових компонентів і повторити розрахунки. 

 

Порядок розрахунку шихти нетрадиційним методом складається з 

наступних етапів: 

1) Розрахунок вмісту основного хімічного елементу в шихтових 

компонентах. Розрахунок основного хімічного елементу в кінцевому сплаві. 

2) Складання системи лінійних нерівностей для кожного із хімічних 

елементів згідно з формули: 

 
N

j i

ijji

i

i
СЗ

m
Вx

СЗ

m
В

1

maxmin
01.0

%
01.0

   (2) 
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де N – кількість шихтових компонентів; 

де Віmin – мінімальний вміст і-го хімічного елементу в кінцевому сплаві, 

%; 

m – маса сплаву, який необхідно отримати, кг; 

СЗі – ступінь засвоєння і-го хімічного елементу, %; 

Віmax – максимальний вміст і-го хімічного елементу в кінцевому сплаві, 

%; 

%ij – вміст і-го хімічного елемента в j-му компоненті шихти, %; 

хj – маса j-го компонента шихти, який необхідно завантажити у піч, кг. 

 

При цьому розрахунок можна вести не тільки по основним хімічним 

елементам, але і по домішкам (для домішків ліва частина нерівності буде 

дорівнювати 0). Також можна використовувати будь-яку кількість шихтових 

компонентів. 

 

3) Складання цільової функції собівартості плавки: 

 
N

j

jj xЦF
1

  minF     (3) 

 

де N – кількість шихтових компонентів; 

Цj – ціна j-го компонента шихти, грн./кг; 

хj – маса j-го компонента шихти, який необхідно завантажити у піч, кг. 

 

4) Рішення отриманої системи нерівностей методом лінійного 

програмування. 

 

РРееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенньь  

Розрахунок математичної моделі слід починати з завантаження MS 

Excel та перевірки встановлення в ньому пакету „Пошук рішення”. Пакет  

„Пошук рішення” повинен знаходитися в меню „Сервіс”. Якщо даного 

пакету в меню „Сервіс” знайдено не буде, то слід запустити підменю 

„Надбудови” і поставити відповідну галочку на надбудові „Пошук 

рішення”. Після цього можливі два варіанти: або зазначений пакет 

з’явиться в меню „Сервіс”, або MS Ecxel запропонує його встановити з 

CD-диска. В другому випадку необхідно вставити відповідний диск з 

програмою MS Excel і підтвердити запропоновані дії. Після появи в меню 

„Сервіс” пакету „Пошук рішення” можна починати розрахунки. 
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1) Приклад розрахунку шихти традиційним методом. 

На першому етапі слід створити на новому аркуші таблиці з 

вихідними даними у вигляді, представленому на рис.1.  

 

 
 

Рис.1 Таблиці з вихідними даними 

 

Так як кількість балансових компонентів дорівнює 8 (C, Cr, Ni, Mn, V, 

Mo, Si, Fe), кількість шихтових компонентів для розрахунків також 

повинна дорівнювати 8. (Підібрати 8 „правильних” шихтових компонентів 

із 17 авторам вдалося тільки з 7 спроби – в інших випадках маса деяких 

компонентів розраховувалася зі знаком мінус. На рисунку наведено 

кінцевий вибір, при якому усі компоненти будуть розраховані з плюсом). 

Для наочності, кожен із компонентів в таблиці позначено відповідним 

індексом – від х1 до х8. Для розрахунку середнього вмісту заліза в 

кінцевому сплаві і шихтових матеріалах, середнього хімічного складу та 

ступеню засвоєння, у відповідні комірки були введені формули (суцільні 

стрілки) а потім скопійовані в суміжні комірки (пунктирні стрілки). 
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Для введення балансових рівнянь, розрахунку кінцевого хімічного 

складу та вартості плавки необхідно створити ще 3 додаткові таблиці: 

 

 
 

Рис.2 Розрахункові таблиці 

 

На наступному етапі необхідно запустити надбудову „Пошук 

рішення”, встановити поля „Змінюючи комірки” і ввести балансові 

рівняння в поле „Обмеження”: 

 

 
 

Рис.3 Меню „Пошук рішення” 
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Після натискання на кнопку „Виконати” в розрахункових таблицях 

з’являться результати розрахунків: 

 

 
 

Рис.4 Результати розрахунків 

 

В результаті проведених розрахунків видно, що усі балансові хімічні 

елементи потрапляють в межі ДСТУ, окрім домішків – фосфору і сірки. 

Тому необхідно повторити розрахунки з іншими шихтовими 

компонентами або ввести в розрахунок ще два балансові рівняння – для 

фосфору і сірки. Що в першому, що в другому випадку неможливо зі 

стовідсотковою ймовірністю стверджувати, що в кінці кінців буде 

знайдено правильне рішення, при якому усі хімічні елементи будуть 

лежати в межах ДСТУ. Так як процес пошуку рішення в даному випадку 

може затягнутися на тривалий час, розгляд традиційного методу на цьому 

буде закінчено. За бажанням, читачі самі можуть продовжити розрахунки 

даним методом і знайти правильне рішення. Ми ж перейдемо до іншого 

методу розрахунку шихти, запам’ятавши вартість плавки – 114592 грн.  
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2) Приклад розрахунку шихти нетрадиційним методом. 

На відміну від традиційного методу розрахунку шихти, в 

нетрадиційному не потрібно шукати середні значення хімічних елементів в 

кінцевому сплаві і обирати шихтові компоненти для розрахунків. Тому 

вихідні таблиці будуть мати наступний вид:  

 

 
 

Рис.5 Таблиці з вихідними даними 

 

В даному випадку кількість балансових компонентів дорівнює 10 (C, 

Cr, Ni, Mn, V, Mo, Si, P, S, Fe), кількість шихтових компонентів для 

розрахунків може бути будь-якою. Тому в розрахунок були включені усі 

можливі шихтові компоненти. 

На відміну від попереднього методу, даний метод передбачає 

використання цільової функції. Так як одна із задач полягає в тому, щоб 
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отримати кінцевий сплав найменшої вартості, у якості цільової функції 

необхідно використовувати вартість плавки. 

Для введення балансових нерівностей, розрахунку кінцевого 

хімічного складу та вартості плавки необхідно створити ще 3 таблиці: 

 

 
 

Рис.6 Розрахункові таблиці 

 

Далі необхідно запустити надбудову „Пошук рішення”, натиснути 

кнопку „Параметри” і відмітити невід’ємність аргументів: 

 

 
 

Рис.7 Параметри „Пошуку рішення” 
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Після цього необхідно натиснути кнопку „Ок”, встановити посилання 

на комірку цільової функції, обрати „Мінімальне значення”, задати поля 

„Змінюючи комірки” і ввести балансові нерівності в поле „Обмеження”: 

 

 
 

Рис.8 Меню „Пошук рішення” 

 

Після натискання на кнопку „Виконати” в розрахункових таблицях 

з’являться результати розрахунків: 

 

 
 

Рис.9 Результати розрахунків 
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Рис.10 Результати розрахунків 

 

В результаті проведених розрахунків видно, що усі балансові хімічні 

елементи, включаючи домішки, потрапляють в межі ДСТУ. Вартість 

плавки при цьому складає 96583 грн.  

В нетрадиційному методі розрахунку шихти можна вводити додаткові 

обмеження. Нехай, наприклад, з’ясувалося, що для чергової плавки 

шихтового компоненту ФВд75У0,15 залишилося усього 30 кг (а потрібно 

48,13 кг.). Перерахуємо шихту за нових умов, знову запустивши „Пошук 

рішення” і ввівши необхідне додаткове обмеження: 

 

 
 

Рис.11 Меню „Пошук рішення” 
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  Після натискання на кнопку „Виконати” в розрахункових таблицях 

з’являться результати розрахунків: 

 

 
 

Рис.12 Результати розрахунків 

 

Розрахунок з додатковим обмеженням також забезпечує хімічний 

склад у межах ДСТУ, але при цьому дещо збільшилася вартість плавки – з 

96583 до 97814 грн.  

 

ВВииссннооввккии  

На прикладі однієї із марок сталі були розглянуті етапи розрахунку 

шихти традиційним і нетрадиційним методами за допомогою пакету 

пошуку рішення середовища MS Excel. Встановлено, що розрахунок 

шихти нетрадиційним методом має ряд переваг у порівнянні з розрахунком 

шихти традиційним методом: 

1) Розрахунок нетрадиційним методом дозволяє з усіх можливих 

шихтових компонентів автоматично обрати найкращі, враховуючи їх ціну і 
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вміст шкідливих домішків. В традиційному методі дану функцію виконує 

людина, що призводить до великих втрат часу. Крім цього, вибір людини 

не завжди є оптимальним. 

2) В нетрадиційному методі кількість шихтових компонентів 

необмежена. В традиційному методі кількість шихтових компонентів 

повинна дорівнювати кількості балансових хімічних елементів. 

3) Вартість шихти, яку було розраховано нетрадиційним методом в 

даному прикладі на 20 % менше вартості шихти, розрахованої 

традиційним. 

4) При нетрадиційному методі розрахунку шихти можна вводити 

додаткові обмеження на масу наявних шихтових компонентів, що дозволяє 

оперативно керувати технологічним процесом, забезпечуючи при цьому 

мінімальну вартість плавки. 
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