МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА
„ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТАЛІВ”

СПЕЦІАЛЬНА МЕТАЛУРГІЯ:
ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА
Матеріали X Міжнародної науково-практичної
конференції
18 квітня 2012 року

Київ
НТУУ «КПІ»
2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА
„ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТАЛІВ”

СПЕЦІАЛЬНА МЕТАЛУРГІЯ:
ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА

Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції
18 квітня 2012 року
За загальною редакцією
чл.-кор. НАН України, д.т.н., професора Д. Ф. Чернеги
к.т.н., ст.викладача В. М. Рибака

Київ, 2012

УДК 669 (063)
Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра [Електрон. ресурс]:
матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 18
квітня 2012 р. / [редкол.: Д. Ф. Чернега (відпов. ред.) та ін.]. – К.: НТУУ
«КПІ», 2012. – 418 с.
ISBN 000-000-000-000-0
В збірнику представлені оглядові та наукові роботи, присвячені
актуальним питанням в області спеціальної та загальної металургії в
Україні та за кордоном.
Основну увагу приділено електрошлаковій, плазмово-дуговій,
електронно-променевій технологіям а також новим прогресивним
методам оброблення металевих розплавів, металознавству і загальній
металургії.
Для спеціалістів і співробітників науково-технічних інститутів,
студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, металургів і
металознавців.
УДК 669 (063)
В авторській редакції
Редакційна колегія:
Д. Ф. Чернега, чл.–кор. НАН України, д.т.н., проф.
В. М. Рибак, к.т.н., ст.викл.
А. С. Кириченко, асистент

ISBN 000-000-000-000-0

© Авторські права авторів
статей захищено, 2012

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………
Д. Ф. Чернега. Кафедрі «Фізико-хімічні основи технології
металів» - 35 років…………………………………………………...
Є. А. Адаменко, В. М. Рибак. Електрометалургійний комплекс
України……………………………………………………………….
Я. К. Антоневич. Сучасний стан та перспективи розвитку
процесу лиття під тиском……………………………………………
А. В. Богуслаев, В. В. Клочихин, Н. А. Лысенко, В. В. Наумик.
Влияние
модифицирования
наноразмерными
частицами
углерода на структуру и свойства жаропрочного никелевого
сплава…………………………………………………………………
В. С. Богушевський, О. С. Абрамова. Споживчі властивості
сплавів цирконію…………………………………………………….
В. С. Богушевський, А. О. Астахов, М. І. Забайрацький. Сталі
спеціальних способів виплавки і перспективні сталі……………...
В. С. Богушевський, М. В. Горбачова. Споживчі властивості
сплавів на основі хрому……………………………………………..
В. С. Богушевський, С. В. Жук, Э. К. Бондаренко, О. О. Капусняк.
Пристрій контролю кількості засвоєного кисню конвертерною
ванною………………………………………………………………..
В. С. Богушевський, С. В. Жук, Я. Д. Чернушевіч. Параметри
автоматичного контролю періодами киснево-конвертерного
процесу……………………………………………………………….
В. С. Богушевський, Х. І. Зайцева. Споживчі властивості сплавів
нікелю і кобальту…………………………………………………….
В. С. Богушевський, К. М. Зубова, К. О. Сергеєва. Керування
температурою конвертерної плавки………………………………..
В. С. Богушевський, Д. В. Мамчик. Пристрій для контролю
параметрів конвертерного процесу…………………………………
В. С. Богушевський, О. М. Меженський, Ю. І. Сирбу. Споживчі
властивості сплавів вольфраму……………………………………..
В. С. Богушевський, В. Ю. Сухенко, О. І. Бартошук. Керування
режимом шлакоутворення у ванні конвертера і пристрій для
його здійснення………………………………………………………
V. Boyko, T. Link, K. Mykhalenkov. Microstructural Studies Of
AlMg5Si2Mn High Pressure Die Casting Alloy……………………...
М. П. Волкотруб, М. І. Прилуцький, Д. А. Казарін. Застосування
електрошлакової технології для виробництва феротитану……….

4

8

9
14
20

31
36
43
51

56

61
64
73
79
86

97
101
109

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

С. М. Волошко, И. Е. Котенко, А. П. Бурмак. Ультразвуковая
ударная обработка алюминиевого сплава Д16 в жидком азоте…..
Е. А. Волченков. Современное состояние металлургии в
Финляндии……………………………………………………………
Е. А. Волченков. Водород при электрошлаковом переплаве……….
В. С. Дорошенко. Способы литья полосы намораживанием на
вакуумный валок……………………………………………………..
В. С. Дорошенко, К. Х. Бердыев. Системы онлайн-мониторинга
состояния литейного оборудования с указанием возможных мест
возникновения проблем……………………………………………..
М. В. Ефимов, А. А. Селютин, П. М. Явтушенко, В. М. Сафонов,
А. А. Троянский, А. Д. Рябцев. Совершенствование технологии
производства
крупных
слитков
в
условиях
ПАО
«Энергомашспецсталь»……………………………………………...
І. О. Заболотна. Утилізація відходів хромомістких каталізаторів
в плазмово-дуговій печі……………………………………………..
А. Н. Зеленюк, А. В. Елькин, В. В. Наумик. Разработка и
внедрение технологии получения качественного слитка из
технологического возврата сплавов ВЖЛ12Э-ВИ и ХН60ВТ……
Д. В. Іванченко. Зміцнення алюмінієво-мідного сплаву цирконієм
введеним із його фториду…………………………………………...
Ю. Ю. Корнєва, Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський.
Використання ПДП та місце плазмової металургії в Україні та
світі……………………………………………………………………
М. О. Кравченко. Ефект пам’яті форми в сплавах системи Cu-AlNi……………………………………………………………………...
М. А. Кравченко. Дисперсия структуры и концентрации в
сплавах с эффектом запоминания формы………………………….
М. О. Кравченко. Математична обробка результатів несистемних
наукових досліджень………………………………………………...
В. І. Кривда, О. Г. Ковальчук. Позиції України у світовому
виробництві сталі…………………………………………………….
В. І. Кривда, О. М. Меженський, Ю. І. Сирбу. Металургія
України: криза або тимчасовий спад……………………………….
Я. В. Крывенко, Ф. К. Биктагиров. Электрошлаковая выплавка
марганцево-медных сплавов из некомпактной шихты……………..
А. С. Кириченко. Перспективи виробництва кремнію в Україні…
А. С. Кириченко, В. Г. Хаблов. Історія відкриття
титану…………………………………………………………………
А. С. Кириченко, В. Г. Хаблов. Властивості титану………………..
С. М. Лавренко. Обробка сплаву АК7……………………………...

5

114
125
132
137

149

152
157

162
164

170
174
177
181
184
187
191
197
202
205
210

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

А. С. Литвяков. Обработка расплавов порошкообразными
материалами………………………………………………………….
Ю. Н. Макогон, Е. П. Павлова, С. И. Сидоренко, Г. Беддис, М.
Даниэль, Т. И. Вербицкая, Р. А. Шкарбань. Влияние температуры
подложки при осаждении и температуры отжигов в азоте на
структурно-фазовый состав в наноразмерных пленках CoSb(1.825.45)(30 нм), осажденных на подложку SiO2(100 нм)/Si(001)……...
Є. О. Матвієць, М. М. Ворон. Електронно-променева ливарна
установка з гарнісажними тиглями різної ємності………………...
Л. С. Молчанов, К. Г. Нізяєв, Б. М. Бойченко, О. М. Стоянов, Є.
В. Синєгін. Концепція виробництва та використання новітніх
вогнетривких матеріалів в чорній металургії……………………...
В. М. Нещадим, М. Й. Цимбал. Перспективи розвитку
виробництва шихтових матеріалів для металургійних технологій
И. В. Ноздрин, Л. С. Ширяева, Г. В. Галевский, В. В. Руднева.
Исследование характеристик плазмометаллургического реактора
для обработки и производства тугоплавких материалов………….
І. Є. Петренко. Вплив азоту на сталь та його поведінка в процесі
плавки………………………………………………………………...
О. Л. Прач, О. І. Трудоношин, В. М. Рибак. Динамічні методи
впливу на структуроутворення металів та сплавів. Огляд………..
С. Н. Ратиев, Ф. Л. Леоха, А. А. Троянский, А. Д. Рябцев, О. А.
Снижко. Электрошлаковая выплавка титана и титановых
сплавов………………………………………………………………..
Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський, Ю. Ю. Корнєва. Методичні
особливості розрахунків плазмово-дугових печей з керамічним
тиглем………………………………………………………………...
В. М. Рибак, Є. А. Адаменко. Розрахунок шихти в середовищі
MathCAD традиційним методом……………………………………
В. М. Рибак, О. В. Шнипко. Вплив лігатури AlTi3NC на
структуру алюмінію…………………………………………………
О. С. Сергієнко. Підхід до визначення оптимального тиску при
обробці титанових сплавів гарячим ізостатичним пресуванням…
Е. В. Синегин, Б. М. Бойченко, В .Г. Герасименко, Л. С.
Молчанов. Расчёт масштаба модели для изучения процесса
распределения инокуляторов в жидкой фазе кристаллизующейся
заготовки……………………………………………………………...
Ю. О. Смашнюк. Огляд використання електронно-променевої
плавки для рафінування металургійного кремнію………………...
О. В. Топіха, М. П. Волкотруб. Використання флюсів, вміщуючи
сполуки рідкоземельних та лужноземельних металів при ЕШТ…

6

213

217
228

233
246

251
264
269

277

283
289
299
306

308
322
331

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

O. I. Trudonoshyn, O. L. Prach, K. V. Mykhalenkov, V. M. Rybak.
Using Electromagnetic Effect On Structure And Properties Of Metals
And Alloys…………………………………………………………….
O. I. Trudonoshyn, O. L. Prach, V. M. Rybak, K. V. Mykhalenkov.
Aluminum Alloy Structure Formation Under The Action Of The
Electromagnetic Field…………………………………………………
О. В. Філіпенко. Питання і проблеми переробки гальваношламів
в металургії…………………………………………………………...
О. В. Філіпенко. Залежність виходу концентрату та летючих
продуктів плавки від струму дуги та часу плавки при переплавці
гальваношламів………………………………………………………
К. І. Цудіков, Д. Ф. Чернега, Ю. М. Кусков. Розробка методики
оцінки впливу технологічних параметрів електрошлакової
наплавки дискретним матеріалом на кристалізацію наплавленого
металу………………………………………………………………...
В. В. Чаленко, С. А. Когтев. Зависимость степени десульфурации металла при обработке на УКП от интенсивности
продувки аргоном……………………………………………………
Д. Ф. Чернега, В. Н. Нещадим, М. И. Прилуцкий, М. А. Бондарук.
Оценка качества железорудных шихтовых материалов…………..
Д. Ф. Чернега, Н. А. Прозоров. Электрохимические процессы в
дуговых сталеплавильных печах постоянного тока……………….
Д. Ф. Чернега, В. Ф. Сороченко, П. Д. Кудь. Ливарні алюмінієві
сплави для ємностей зберігання водню…………………………….
С. М. Чернега, И. А. Поляков, И. Ю. Медова. Повышение
износостойкости поверхностных слоев металлов и сплавов
покрытиями на основе боридов железа с добавками легирующих
элементов……………………………………………………………..
В. О. Шаповалов, Д. В. Ботвинко. Про проблему переробки
промислових відходів метало виробництва………………………..
О. В. Шматко. Одержання спеціальних сплавів титану в
електронно-променевих гарнісажних установках…………………
А. А. Щерецкий, А. С. Затуловский,
В. А. Щерецкий.
Консолидация микро-нано объектов как способ получения
алюмоматричных композиционных материалов с комплексной
композиционной составляющей……………………………………
В. Т. Яковлєв. Визначення температурних полів поверхні
розплаву при електронно-променевій гарнісажній плавці………..
С. А. Яцюк, М. І. Прилуцький, М. П. Волкотруб. Доцільність
використання дугових печей для виплавки сталей………………..

7

336

341
347

351

355

359
363
368
373

381
391
401

406
409
413

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

ВСТУП
Кожен рік, протягом останніх років, на кафедрі «Фізико-хімічні
основи технології металів» Національного технічного університету
України «КПІ» проводиться міжнародна конференція «Спеціальна
металургія: вчора, сьогодні завтра». Тематика конференції присвячена
сучасним способам отримання металів і сплавів високої якості.
Основна мета проведення конференцій – обмін думками з питань
сучасної металургії України та інших країн, залучення до наукової роботи
студентів кафедри.
В цьому році конференція присвячена 35-й річниці кафедри «Фізикохімічні основи технології металів».
В роботі конференції прийняли активну участь студенти та викладачі
інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету
України «КПІ», провідні фахівці вищих навчальних закладів та науководослідних інститутів України, Росії та Німеччини. Усього, в роботі
конференції прийняли участь 110 осіб, які представили 67 доповідей, що
свідчить про постійне зростання уваги до тематики даної конференції з
боку фахівців та науковців.
Усі представлені на конференції доповіді включені в даний збірник.
Від імені редакційної колегії хочеться побажати усім учасникам
конференції 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»

Д. Ф. Чернега
підпис

кандидат технічних наук,
старший викладач

В. М. Рибак
підпис
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УДК 669 (063)
КАФЕДРІ «ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ
ТЕХНОЛОГІЇ МЕТАЛІВ» - 35 РОКІВ
Д. Ф. Чернега
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Описано історію створення кафедри «Фізико-хімічні основи
технології металів»
Описана история создания кафедры «Физико-химические основы
технологии металлов»
History of creation of department «Physical and chemical bases of
technology of metals» is described
Кафедра „Фізико-хімічні основи технології металів” (ФХОТМ)
„наймолодша” на інженерно-фізичному факультеті (ІФФ) НТУУ „КПІ”,
організована в травні 1977 р. (Наказ №64-1 по КПІ від 21.05.1977 р.).
Ініціатором організації кафедри був тодішній декан факультету
Д.Ф.Чернега. Його пропозиція була активно підтримана ректором
інституту член-кореспондентом АН УРСР Г.І.Денисенком і проректорами
М.С.Ільченком і І.Х.Трушем.
Згоду працювати на цій кафедрі і активну допомогу надали
співробітники кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових
металів доцент В.К.Ларін і старший викладач М.І.Прилуцький.
Головним першочерговим завданням кафедри було підвищення теорії
і практичної підготовки студентів усіх спеціальностей факультету в галузі
металургії чорних і кольорових металів. Враховуючи це питання можна
вважати, що спочатку кафедра стала правонаступницею започаткованих у
1944 р. кафедр металургійного факультету: металургії чавуну і теорії
металургійних процесів, металургії сталі і заводських печей, які були
реформовані в 1958 р. у зв’язку з припиненням підготовки інженерів за
спеціальністю „Металургія чорних металів”.
В 1980 р. згідно наказу Міністра вищої і середньої спеціальної освіти
СРСР В.П.Єлютіна на кафедрі розпочата підготовка інженерів за
спеціалізацією „Спеціальна електрометалургія” при спеціальності
„Ливарне виробництво чорних і кольорових металів”.
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В 1997 р. за підтримки ректора НТУУ „КПІ” академіка РАН і НАН
України М.З.Згуровського на кафедрі ФХОТМ було вперше в світі
відкрито самостійну спеціальність „Спеціальна металургія” (СМ).
Кафедра підтримує по наукових і навчальних напрямках тісні
контакти з 6 інститутами матеріалознавчого напряму НАН України:
Інститутом електрозварювання ім.Є.О.Патона, Фізико-технологічним
інститутом металів і сплавів, Інститутом металофізики ім.Г.В.Курдюмова;
Інститутом проблем металознавства ім.І.М.Францевича; Інститутом
надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля; Інститутом газу.
Під час навчання всі студенти 4-6 курсів беруть активну участь у
науково-дослідній роботі, що дає можливість кращим студентам отримати
диплом магістра, а також рекомендацію для вступу до аспірантури при
кафедрі або при інститутах НАН України.
Висока якість навчання базується на відомій педагогічній і науковій
школі та традиціях, що склалися на кафедрі і факультеті.
В навчальному процесі кафедри приймають участь вчені академічних
інститутів і державних організацій: член-кореспондент НАН України
В.І.Дубодєлов, професори С.Г.Грищенко, С.В.Ладохін, Б.І.Медовар,
В.О.Шаповалов, к.т.н. О.В.Середенко, М.С.Горюк.
Шість співробітників кафедри захистили докторські дисертації:
О.М.Бялік,В.К.Ларін, А.П.Сьомік, В,С.Богушевський, К.В.Михаленков,
В.Г.Могилатенко. На кафедрі підготовлена і пройшла успішно захист
докторська дисертація громадянина Польщі С.Борковського. В 2012 р.
докторант С.В.Скрипник буде захищати докторську дисертацію.
Двадцять два аспіранти кафедри захистили кандидатські дисертації, із
них два іноземці.
Три співробітники кафедри працювали деканами ІФФ: Д.Ф.Чернега,
А.П.Сьомік, О.М.Бялік.
Три співробітники кафедри рекомендовані завідувачами кафедр
факультету: А.П.Сьомік, О.М.Бялік, В.Г.Могилатенко.
Кафедра активно працює з керівництвом металургійних комбінатів в
Маріуполі і Запоріжжі. Завдяки їх фінансовій допомозі кожного року
студенти кафедри на цих комбінатах проходять навчальну практику.
Особлива подяка Володимиру Семеновичу Бойку генеральному директору
Публічного
акціонерного
товариства
(ПАТ)
Маріупольського
металургійного комбінату ім.Ілліча.
На кафедрі проведено 12 наукових конференцій під назвою
„Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра” (із них 4 міжнародних) з
активною участю студентів і публікацією змісту їх доповідей.
Опубліковано 6 підручників, 2 навчальних посібника, довідник, 8
монографій, „Атлас плавильних установок спецелектрометалургії” (3
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розділи), більше 40 методичних посібників, біля 2000 наукових статей в
трудах наукових конференцій і технічних журналах.
Співробітники кафедри 9 разів лауреати конкурсу НТУУ „КПІ”.
Після
кожної
екзаменаційної
сесії
студентам-відмінникам
призначається іменна стипендія видатних вчених: І.П.Бардіна,
К.І.Ващенка, В.І.Явойського, А.П.Сьоміка.
Кількість випускників – 845, із них 130 магістрів стаціонарної форми
навчання і 715 спеціалістів стаціонарної і заочної форми навчання, а також
597 бакалаврів. Значна кількість випускників отримали направлення в
академічні інститути, де вступили в аспірантуру і захистили кандидатські
дисертації.
Серед випускників кафедри (починаючи з 1985 року) по неповним
даним біля 30 кандидатів технічних наук, 2 – доктори технічних наук, 3
доктора філософії (захистили дисертації в Японії і Німеччині).
Доктори технічних наук К.В.Михаленков, О.В.Чернець. Кандидати
технічних наук: В.О.Березос, О.П.Гнатушенко, М.С.Горюк, А.С.Гладков,
Г.Г.Зак, М.І.Куріленко, О.М.Калинюк, К.В.Михаленков, С.М.Науменко,
Г.О.Петрищева, В.М.Рибак, Ю.Є.Рудой, В.Н.Свердун, О.В.Середенко,
М.А.Слажнєв, Ю.П.Скоробагатько, В.Ю.Сухенко, Ю.В.Фальченко,
О.В.Чернець, О.О.Ясинська.
По напрямку філософії кандидатську дисертацію захистив
І.В.Девтеров на факультеті „Соціологія і право” НТУУ „КПІ” і готується
до захисту докторської дисертації. Диплом кандидата економічних наук
отримав В.Б. Гордон.
Успішно працюють над докторськими дисертаціями В.О.Березос,
М.С.Горюк,М.Н.Слажнєв, Ю.В.Фальченко.
Випускники, які захистили дисертації за кордоном на ступінь доктора
філософії: Ю.Скринський захищав в Німеччині, працює директором
електричного сталеливарного заводу в Німеччині, С.В.Гнилоскуренко
захищав в Японії, працює завідуючим відділу „Перспективного розвитку
та трансферу наукових розробок” у „Фізико-технологічному інституті
металів і сплавів” НАН України; Р.А.Сергієнко працює у ФТІМС, захищав
дисертацію в Японії. О.Л.Гольдберг захистив магістерську дисертацію в
США, працює в Естонії членом правління компанії „Балтійська фінансова
компанія” (БФК).
Т.І.Литовченко – головний редактор журналу „РоботодавецЬ”,
нагороджений орденом „Архістратиг Михаїл” 5 ступеня і медаллю „20
років незалежності України”.
Випускники кафедри Г.Г.Зак, Ю.А.Литвинюк працюють за кордоном
по спеціальності, В.О.Усович навчається в аспірантурі в Німеччині.
Студентка В.Бойко навчається в магістратурі в Німеччині.
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Підготовлені до захисту кандидатські дисертації Д.В.Іванченка,
К.О.Сергеєвої. В аспірантурі кафедри і інститутів НАН України
навчаються 16 випускників.
Випускники кафедри працюють: у промисловості директорами,
головними інженерами і металургами, керівниками відділів і цехів; в
державних організаціях; в академічних інститутах матеріалознавчого
напряму, викладачами в навчальних закладах.
О.Д.Піскун – директор дочірнього підприємства „ЛК-металургія”
акціонерного товариства „Завод” „Ленінська кузня”; А.В.Аданчук –
головний металург в підприємстві „Мотордеталь” м.Конотоп; Ю.П.Ленда –
головний інженер на підприємстві в Броварах; О.Ф.Коляда майстер зміни
виробничого цеху науково-виробничого центру „Титан” ІЕЗ ім.Є.О.Патона
НАН України.
Основні напрями наукової роботи:
- електрошлакові технології отримання виливок різної форми і
маси;
- практично вирішена науково-технічна і економічна проблема, в
основі якої технологічні питання формування великогабаритних
електрошлакових виливків із жароміцних сплавів, що важко
деформуються, з високими механічними і жароміцними властивостями, що
значно перевищують властивості кованого металу ідентичного складу,
встановлених державними стандартами;
- гази в сплавах на основі заліза і кольорових металів, включаючи
масо перенос, дифузію, розчинення і вмісту водню і азоту, розроблення
методик і конструкцій установок для визначення вмісту водню у
відібраних зразках і безпосередньо в плавильних печах і роздаточних
ковшах;
- рафінування, мікролегування і модифікування металевих сплавів;
- теоретично і експериментально доказано доцільність застосування
ливарних алюмінієвих сплавів, до складу яких входить кремній, для
виготовлення біметалевих і комбінованих балонів зберігання водню
принципово нової конструкції;
- запропоновано і досліджено новий підхід до проблеми побудови
математичної моделі технологічного процесу, що заснований на
сукупному використанні детермінованих, ймовірносних і євристичних
методів з наступною ідентифікацією моделі в процесі експлуатації і
управління киснево-конверторними плавками і в ливарному виробництві,
зокрема машин литва під тиском (МЛПТ);
- в 2011 році продовжувалось співробітництво з Texas Institute of
Science (Техас, Даллас, США), у напрямку поглиблення досліджень в
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області зміцнення ливарних алюмінієвих сплавів та обміну новітньою
технічною інформацією в області ливарних алюмінієвих сплавів;
- отримано близько 60 патентів і авторських свідоцтв на винаходи.
Спеціальна металургія – це шанс для України в технологічному
змаганні з передовими країнами світу.
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УДК 669.04
ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
Є.А. Адаменко, В. М. Рибак
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Значення сталі, як матеріалу, в народному господарстві дуже велике.
Майже неможливо назвати ні однієї галузі господарства, де б не
використовували сталь. Рівень економічного розвитку країни насамперед
залежить від кількості та якості сталі, що виплавляється. В даній
статті описується динаміка розвитку електрометалургійного комплексу
України. Показана, динаміка зміни обсягів виробництва сталі в Україні,
частка різних електрометалургійних заводів в загальному обсязі
електросталі, динаміка збільшення обсягів сталі, що розливається
безперервним способом.
Значение стали как материала, в народном хозяйстве очень велико.
Почти невозможно назвать ни одной отрасли хозяйства, где бы не
использовали сталь. Уровень экономического развития страны зависит
прежде всего от количества и качества выплавляемой стали. В данной
статье описывается динамика развития электрометаллургического
комплекса Украины. Показана, динамика изменения объемов производства
стали в Украине, доля различных электрометаллургических заводов в
общем объеме электростали, динамика увеличения объемов стали,
разливаемой непрерывным способом.
The value of steel as the engineering material in the national economy is
very important. It is almost impossible to name any industrial branch where
steel is not used. The level of economic development of the country mainly
depends on the quantity and quality of smelted steel. This article describes the
dynamics of Electrometallurgical complex of Ukraine. The informations shows
the changes in steel production in Ukraine, the share of different
Electrometallurgical plants in total production of steel, dynamics of increase in
continuously-poured steel production.
Значення сталі, як матеріалу, в народному господарстві дуже велике.
Майже неможливо назвати ні однієї галузі господарства, де б не
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використовували сталь. Рівень економічного розвитку країни насамперед
залежить від кількості та якості сталі, що виплавляється.
Чорна металургія України є одним з європейських і світових лідерів у
виробництві та експорті сталі. За даними інституту IISI (Бельгія) Україна
займає 8 місце в світі (і третє в Європі після Росії та Німеччини) за
обсягами виробництва сталі. У 2010 р. за даними ПХО «Металургпром» в
Україні було вироблено понад 32,7 млн. т сталі. При цьому Україна
входить до числа провідних країн-експортерів металопродукції,
конкуруючи з Японією, Росією та КНР. Гігантська частка експорту в
загальному обсязі виробництва сталі істотно впливає на розвиток
металургійного комплексу України, що знаходить свій вияв в прагненні
адаптувати наявні потужності і технології до вимог світового ринку щодо
якості та вартості продукції. Стратегія мінімізації витрат визначила
прагнення багатьох виробників обмежуватися виробництвом різного роду
напівпродуктів (слябів, довгомірних квадратних і круглих заготовок тощо),
на які значно легше отримати торговельні квоти і меншою мірою
поширюються вимоги міжнародних правил сертифікації.
Розглядаючи динаміку зміни обсягів виробництва сталі в період з
1991 р. по 2010 р. не можна не відзначити кілька досить важливих
особливостей (рис.1):

Рис.1 Динаміка зміни обсягів виробництва сталі в Україні
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Українська чорна металургія пережила дві жорсткі кризи, що
характеризується дуже сильним падінням обсягів виробництва: у середині
90-х років минулого століття і 2008-2009 р.р.; вихід з цих криз
характеризується досить повільним підйомом обсягів виробництва, які вже
не досягають докризових показників.
Українська металургія характеризується вкрай великою часткою
обсягів виробництва сталі в мартенівських печах, від яких вже
відмовилися у всьому світі в силу їх високої енергоємності і низької
продуктивності.
Протягом майже всього розглянутого періоду частка сталі, виробленої
в електродугових печах, складає трохи більше 4% (цей показник
залишається практично незмінним протягом останніх півтора десятка
років), що значною мірою суперечить світовій практиці пайового
показника електросталі в загальному обсязі виробництва (до 20 -30%). Тим
часом в 2010 р. в Україні відзначений приріст обсягів виробництва
електросталі: було вироблено трохи більше 2,2 млн. т електросталі (до
уваги прийняті 9 найбільш великих підприємств). Це складає вже більше
6,5% від виробленої в країні сталі. Найбільшими виробниками (рис.2) є
ПрАТ «Донецький електрометалургійний завод» (м.Донецьк), ТОВ
«Електросталь» (м.Курахово), ВАТ «Дніпроспецсталь» (м.Запоріжжя).
Перші два підприємства досить ефективні і розвиваються в рамках
стратегії мінімізації витрат виробництва. Разом з тим, цілий ряд мінізаводів концентрується на стратегіях спеціалізації у виробництві або
фіксації певного сегмента ринку. Наприклад, особливе місце в цьому
списку займають ВАТ «Енергомашспецсталь» і сталеплавильний цех, що
входить до складу Новокраматорського машинобудівного заводу, які
забезпечують виробництво великих і надвеликих ковальських злитків, які є
дорогими видами продукції.

Рис. 2 Частка різних електрометалургійних заводів в загальному обсязі
електросталі в Україні (цифри вказують річний обсяг виробництва у тис. т)
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На наш погляд, причини такої низької частки електросталі в
загальному обсязі виробництва в Україні слід пов'язувати відразу з
декількома причинами.
По-перше, Україна є єдиною країною в світі, яка вкрай повільно
здійснює реалізацію стратегії заміни мартенівських печей іншими
способами виплавки сталі. Наявність великого парку мартенівських печей
(в експлуатації перебуває 18 печей) забезпечує високе споживання
металобрухту (металева частина шихти мартенівської плавки,
щонайменше, на 50% складається з металобрухту), що забезпечує високе
споживання металобрухту всередині країни.
По-друге, в Україні неухильно зростає частка сталі, що розливається
безперервним способом (рис.3), що істотно знижує частку так званого
«оборотного» металобрухту. Так при розливанні стали в злитку вихід
придатної заготовки становить 80-85%, а при розливанні на машинах
безперервного лиття - 99-99,5%. Це обумовлює підвищення потреби в
збираному металобрухті.

Рис.3 Динаміка збільшення обсягів сталі, що розливається безперервним
способом
По-третє, Україна має вкрай вигідне географічне розташування,
маючи розгалужену залізничну мережу та ланцюг портів на Чорному та
Азовському морях, що забезпечує трейдерам і заготівельниками
металобрухту дуже сприятливі умови для торгівлі в Середземноморському
басейні. Це практично обмежує можливість будівництва металургійних
міні-заводів для переробки металобрухту за принципом консолідації
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роботи метало заготівельніків в окремому територіально замкнутому
районі (як це спостерігається, наприклад, в Росії).
По-четверте, недалеко від України розташовані великі металургійні
міні-заводи (Молдавський металургійний завод, заводи Туреччини тощо),
плавильні потужності яких певний час були орієнтовані на металобрухт з
України.
Тим часом в останні роки в Україні відмічена тенденція появи
декількох нових електрометалургійних міні-заводів невеликої потужності
зі стратегією мінімізації витрат, тобто переплаву металобрухту в дугових
сталеплавильних печах і розливання на сортових МНЛЗ. Досить зазначити,
що тільки за 3-4 роки на металургійній карті України з'явилися такі
підприємства
як
ТОВ
«Електросталь»
(м.Курахово),
ЗАТ
«Азовелектросталь» (м.Маріуполь), ЗАТ «ТСА Стілгруп» (м. Павлоград).
Ще однією тенденцією, яка сформувалася в плані розвитку
електросталеплавильного виробництва в Україні є прагнення деяких
власників металургійних заводів здійснити поетапну заміну мартенівських
цехів на електросталеплавильні.
Так,
в
даний
час
здійснюється
реконструкція
ВАТ
«Нижньодніпровський трубопрокатний завод». Формат заводу включає в
себе мартенівський, колесопрокатний, трубоелектрозварювальний і чотири
трубопрокатних цехи. До складу мартенівського цеху ВАТ «НТЗ» входять
чотири основні мартенівські печі місткістю 250 т, що працюють скраппроцесом, також ділянка позапічної обробки з агрегатом «ківш-піч» та
камерним вакууматором. Сталь розливають сифонним способом у
виливниці.
Передбачається, що технологічний ланцюжок нового міні-заводу буде
включати сучасну дугову сталеплавильну піч ДСП 160 для виплавки
напівпродукту (1,3 млн. т сталі на рік); ділянку позапічної обробки сталі з
двохпозиційним агрегатом «ківш-піч» і двокамерним вакууматором, а
також дві МНЛЗ криволінійного типу для розливання кола і квадрата
(прямокутника). Вихід міні-заводу протягом року на проектну потужність
буде супроводжуватися виведенням з експлуатації мартенівського цеху,
що, зокрема, дозволить знизити питому витрату природного газу на
виробництво сталі в 8,5-9 разів.
На ВАТ «Донецьксталь» (м.Донецьк) ведуться активні роботи з
модернізації мартенівського цеху, що передбачає заміну мартенівських
печей високопотужною 150-т дуговою сталеплавильною піччю
виробництва італійської фірми Даніелі. Проте з моменту кризи, що
охопила світову металургію, реконструкція була фактично заморожена, а
виробництво сталі мартенівським цехом в 2010 р. склало 529 тис. т.
Передбачається, що нова ДСП буде пущена в експлуатацію в середині
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2012 р. Її пуск істотно збільшить обсяг виробництва сталі (приблизно 1,31,4 млн. т на рік). Примітно те, що в металевій частині шихти буде
використовуватися до 40% рідкого чавуну, що забезпечить зниження
потреби підприємства в металевому брухті. Ймовірним розвитком
модернізації сталеплавильного цеху буде спорудження нової МНЛЗ.
Безумовно, реалізація перерахованих вище проектів буде
обумовлювати підвищення попиту на металобрухт в Україні.
Таким чином, розвиток металургійного комплексу України
відбувається на базі внутрішньої сировинної бази, що обумовлює
переважний розвиток киснево-конвертерного процесу виплавки сталі. В
даний час частка виплавки сталі в електродугових печах складає більше
6,5%, що, ймовірно, слід пов'язувати зі збереженою високою часткою
виплавки сталі в мартенівських печах. При цьому основною
технологічною побудовою підприємств з виплавки сталі в електродугових
печах є концепція «металургійного міні-заводу» із стратегією мінімізації
витрат на виробництво. У цьому плані Україна має підприємства, які
конкурентоспроможні на світовому ринку.
Разом з тим, що ми спостерігаємо в останні роки зменшення обсягів
виплавки мартенівської сталі, обумовлює появу нових міні-заводів і
електросталеплавильних цехів у структурі діючих металургійних заводів.
У цьому випадку частка електросталі в Україні може збільшитися до 1215% уже в найближчі 5-6 років. Однак, поведінка конкурентів, безперервне
зростання цін на енергоносії, дефіцит металобрухту, посилення вимог до
якості металопродукції та екологічності заводів може певною мірою
скорегувати наведені цифри як у бік зменшення, так і у бік збільшення.
Разом з тим, слід мати на увазі, що в міру розширення розливання сталі на
МНЛЗ металофонд України буде значно зменшуватися, що в перспективі
може привести до реального дефіциту металобрухту.
Література
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УДК 621.74.043. 2
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ
ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ
Я. К. Антоневич
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Проведено детальний огляд можливих схем процесу лиття під
тиском. Виділені та розглянуті основні характеристики процесу, які
забезпечують належну якість виготовлених деталей при сталому
циклічному режимі роботи машини ЛПТ. Розглянуто та запропоновано
методи та шляхи автоматизації процесу для побудови цілісної,
всеохоплюючої системи (моделі) АСУТП з використанням сучасної
обчислювальної техніки та методів контролю.
Проведен детальный обзор возможных схем процесса литья под
давлением. Выделены и рассмотрены основные характеристики процесса,
которые обеспечивают надлежащее качество изготовленных деталей
при установившемся цикличном режиме работе машины ЛПД.
Рассмотрены и предложены методы и пути автоматизации процесса для
построения целостной, всеобъемлющей системы (модели) АСУТП с
использованием современной вычислительной техники и методов
контроля.
A detailed overview of the possible schemes of die-casting process has
done. Allocated and describes the main characteristics of the process, which
provide an adequate quality of produced parts at a constant cyclic regime of the
machine LPT. Considered and proposed methods and ways to automatization of
the process for building an integrated, comprehensive system (model) ATPCS
(automatic technical process control system) using modern computer technology
and control methods.
Вступ
Процес лиття під тиском (ЛПТ) – найбільш перспективний спосіб
виробництва виливків, що піддається автоматизації, так як все
технологічне устаткування повністю механізоване і підготовлене для
функціонування у складі АСКТП. Головні його переваги – можливість
отримання заготовок з мінімальними припусками на механічну обробку і
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мінімальною шорсткістю поверхонь, що не оброблюються, забезпечення
високої продуктивності і низької трудомісткості виготовлення деталей.
Постановка задачі
Метою є огляд сучасного стану процесу ЛПТ, галузей його
використання, сучасних досягнень вітчизняних та закордонних
підприємств, а також визначення можливостей та напрямків розвитку та
вдосконалення процесу в умовах сьогодення з використанням АСКТП та
обчислювальної техніки.
Результати
При литті під тиском металічний сплав в рідкому або напівтвердому
стані подається в камеру пресування спеціальної машини під тиском, що
створюється поршнем, який переміщується в цій камері, з високою
швидкістю через ливникові канали заповнює порожнину прес-форми і
кристалізується в ній під тиском. При розкритті прес-форми виливок
витягується [1].
Існують чотири основні схеми процесу лиття під тиском, що
дозволяють отримувати широку номенклатуру виливків з різноманітних
сплавів.
Перша схема – лиття під тиском з гарячою камерою пресування (рис.
1). Камера пресування, яка знаходиться безпосередньо в тиглі 4 з
розплавленим металом, заповнюється металом через заливний отвір 3.
Розплавлений метал під дією поршня 1, що приводиться в рух
пневматичним або гідравлічним циліндром, витісняється з камери
пресування 2 в порожнину прес-форми 5 при перекритому отворі 6. Метал
кристалізується утворюючи виливок 7, а прес-поршень повертається в
вихідне положення. Залишок рідкого металу зливається по каналу 8 і
металопроводу 9 в камеру пресування. Після охолодження до заданої
температури виливок видаляється з робочої порожнини форми. Пресформа очищається, змазується, і робочий цикл повторюється.

Рис. 1 Схема лиття під тиском на машинах з гарячою камерою пресування

21

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

Технологічними перевагами цієї схеми є стабільність технологічних
параметрів, відсутність втрат сплаву в процесі заливання, широкі
можливості автоматизації всього ливарного циклу, висока продуктивність.
Істотні недоліки – швидке зношування пресувальної пари (поршня і
камери пресування), утворення зазору між ними, що призводить до
зниження тиску пресування. Це викликає підвищену пористість, зниження
якості поверхні, чіткості оформлення конфігурації виливка.
Литтям під тиском на машинах з гарячою камерою пресування можна
отримувати виливки зі сплавів, які не реагують з матеріалом пресувальної
пари і металопроводу.
Друга схема – лиття на машинах з холодною вертикальною камерою
пресування (рис. 2). Розплавлений метал заливається в камеру пресування
1 з рухомим дном 2, що називається п’яткою. Прес-поршень 3 в момент
заповнення камери знаходиться в верхньому положенні, потім він
опускається на метал, переміщуючи п’ятку вниз і відкриваючи отвір в
ливниковій втулці 4, через яке метал надходить в порожнину форми 5.
Після тверднення металу п’ятка підіймається і відокремлює ливник від
прес-залишку 6. Після розкриття прес-форми виштовхувачами з її рухомої
частини видаляється виливок разом з ливниковою системою.
Технологічну схему з вертикальною камерою пресування доцільно
використовувати в тих випадках, коли виливки мають глибокі порожнини
при відносно невеликому ході рухомої плити машини на розкриття, коли
потрібно використовувати центровий ливник. При литті за цією схемою
неметалічні включення, що знаходяться в розплаві, затримуються в пресзалишку, так як площа ливника значно менше площі камери пресування.

Рис. 2 Схема лиття під тиском на машинах з холодною вертикальною
камерою пресування.
Третя схема – лиття на машинах з холодною горизонтальною камерою
пресування (рис. 3). Розплавлений метал заливається в камеру пресування
2, розташовану горизонтально відносно осі машини і перпендикулярно до
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площини роз'єму форми, безпосередньо зв'язану з нерухомою половиною
форми 1. У верхній частині камери є вікно 3 для заливання металу. При
русі прес-поршня 5 метал через живильник 4 заповнює робочу порожнину
форми. Після закінчення кристалізації металу форма розкривається, і
виливок 6 з прес-залишком 7 виштовхується прес-поршнем з нерухомої
частини форми 8. Як правило, виливок залишається в рухомій половині
прес-форми, а потім виштовхується з допомогою системи штовхачів, або
скидається в спеціальну тару, або витягується захватами маніпулятора.

Рис. 3 Схема лиття під тиском на машинах з холодною горизонтальною
камерою пресування.
При литті за цією технологічною схемою втрати теплоти рідким
металом і гідравлічний опір на шляху його руху в порожнину прес-форми
менше, ніж при литті на машинах з вертикальною камерою пресування в
результаті виключення одного з елементів ливникової системи ливникового ходу. Це дозволяє знизити температуру заливання сплаву,
зменшити пористість виливків і здійснити ефективне підпресування після
закінчення заповнення форми. Можливість широкого діапазону зміни
швидкості пресування дозволяє створювати найбільш сприятливі
гідродинамічні і теплові умови формування виливків, до мінімуму
скорочувати пористість виливків.
В останні роки технологія отримання виливків на машинах з
холодною горизонтальною камерою пресування отримала найбільше
поширення як у нас в країні, так і за кордоном.
Всі сучасні машини для лиття під тиском за принципом роботи вузла
пресування поділяють на два класи: машини з гарячою камерою
пресування і машини з холодною камерою пресування. У свою чергу,
машини з гарячою камерою діляться за способом запресовування металу в
форму на поршневі й компресорні [1].
Поршневі машини можуть мати вертикальну або горизонтальну
камеру пресування. Поршневі машини з вертикальною камерою
пресування підрозділяють на машини з вертикальною (рис. 4, а), похилою
(рис. 4, б) і горизонтальною (рис. 4, в) площиною роз'єму прес-форми.
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Машини з нерухомим горизонтальним металопроводом можуть мати
вертикальний (рис. 4, г) або горизонтальний (рис. 4, д) роз'єм форми. У
сучасній практиці поршневі машини з гарячою камерою пресування і
горизонтальною площиною роз'єму прес-форми застосовують вкрай рідко.

Рис. 4 Схеми поршневих і компресорних машин
Машини, в яких рух металу здійснюється під дією стисненого повітря,
називають компресорними. Перші конструкції цих машин, розроблені в
кінці минулого століття, були призначені для виготовлення виливків з
алюмінієвих сплавів. Принцип їх роботи полягає в тому, що стиснене
повітря тисне на всю поверхню металу в тиглі, з якого він надходить по
нерухомому металопроводу в прес-форму з вертикальною (рис. 4, е) або
горизонтальною (рис. 4, ж) площиною роз'єму. В даний час компресорні
машини такого типу виділилися в окрему групу машин для лиття під
низьким тиском [9].
Компресорні машини для лиття під тиском з нерухомим
металопроводом були замінені машинами з рухомим металопроводом, що
називається гузнек (рис. 4, з). На відміну від машин з нерухомим
металопроводом, в яких тиск стисненого повітря на метал не перевищував
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60 Па, в машинах з рухомим металопроводом повітря тисне на невелику
поверхню металу, що знаходиться в гузнеку, що дає можливість підвищити
тиск до 400 Па . Крім того, в гузнеку різко зменшується поверхня
окислення рідкого металу.
Машини з гузнеком не могли забезпечувати високу якість виливків зі
сплавів на основі алюмінію і швидко виходили з ладу через роз'їдання
сталевих рухомих деталей камери пресування. Їх застосовували головним
чином для отримання виливків з цинкових сплавів.
Принцип роботи перших машин литва під тиском зберігся в одному з
класів сучасних машин, які отримали назву машин з гарячою камерою
пресування. Але тільки винайдення машин з холодною камерою
пресування дозволило отримати виливки з алюмінієвих сплавів необхідної
якості [3].
При литті під тиском основними факторами, що визначають
формування виливка, є тиск в камері пресування і прес-формі, швидкості
руху поршня і впуску рідкого металу в форму, параметри ливникововентиляційної системи, температури заливання металу і форми, режими
змащування і охолодження робочої порожнини форми і камери
пресування.
Сукупність таких параметрів, як тиск в потоці металу, швидкість руху
металу, протитиск, що виникає внаслідок утрудненого видалення повітря і
газоподібних продуктів згоряння змащувального матеріалу, формує
гідродинамічний режим формування виливка. Температури сплаву і
форми, тривалість заповнення та підпресовки, а також темп роботи
визначають тепловий режим процесу.
Від правильного вибору технологічних режимів заповнення та
підпресування, що визначають конструкцію прес-форми, тип і потужність
машини для лиття під тиском, залежить якість виливків.
Гідродинамічний режим формування виливка формує кінетику
заповнення, газовий режим форми, характер розподілу газових включень в
виливку і якість рельєфу його поверхні. Тиск в потоці металу виникає в
результаті опору руху металу при проходженні його через тонкі перерізи
порожнини прес-форми й обтіканні стрижнів, при поворотах, звуженнях і
розширеннях потоку. У разі відсутності опору величина гідродинамічного
тиску в потоці визначається протитиском повітря і газів, видалення яких
утруднено через неможливість виконання вентиляційних каналів великого
перерізу [2, 3].
Чіткість оформлення рельєфу і шорсткість поверхні виливка залежать
від кінетичної енергії потоку. У момент закінчення його руху створюється
гідродинамічний тиск на стінки прес-форми:
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pф   м  ф2

(1)

3

де ρм – густина рідкого металу, кг/м ;
υ ф – швидкість потоку в прес-формі.
Висока швидкість впускного потоку (швидкість впуску) відповідає
отриманню тонкостінних крупно габаритних виливків складних обрисів.
Високі швидкості впуску і потоку в прес-формі створюються в
результаті швидкого переміщення пресувального поршня. Для подолання
опору маси металу, що кристалізується в тонких перетинах формуючої
порожнини, а також опору газів, які залишаються в виливку, необхідний
високий гідростатичний тиск. Він передається від пресувального поршня
через ливниковий канал. Процес передачі гідростатичного тиску в
порожнину прес-форми називається підпресуванням. Використання
потовщених живильників дозволяє здійснити підпресування та живлення
виливка рідким металом в період кристалізації і тим самим усунути
усадочні раковини.

Рис. 5 Зміна швидкості пресувального поршня і тиск в камері пресування
за час ходу поршня
Процес руху металу в камері пресування і прес-формі можна розбити
на чотири фази. На рис. 5 наведені криві зміни швидкості υпр переміщення
пресувального поршня і тиску р робочої рідини в циліндрі пресування за
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час ходу поршня. Якщо прес-форма заповнюється суцільним потоком, то
зміна тиску металу в її порожнині буде подібна зміні тиску рідини в
циліндрі. За час τ1 поршень перекриває заливальний отвір (фаза І).
Швидкість поршня υпр1 невелика. Значення р1 відповідає тиску,
необхідному для подолання тертя в гідравлічному циліндрі і камері
пресування. Період τ2 (фаза ІІ) відповідає заповненню металом під дією
поршня всього об’єму камери пресування до ливникових каналів.
Швидкість поршня починає зростати і досягає максимального значення
υпр2. Тиск р2 більше р1 на величину гідравлічних опорів в камері
пресування [3].
У період часу τ3 (фаза ІІІ) заповнюється ливникова система і
порожнина прес-форми. Внаслідок різкого звуження потоку в живильнику
швидкість падає до υпр3 , а тиск р3 підвищується. При менших значеннях
максимальної швидкості тиск в фазах ІІ і ІІІ також падає (штрихові лінії).
В момент закінчення ходу поршня відбувається гідравлічний удар
внаслідок ітераційних сил рухомих частин пресувального механізму, тиск
зростає.
Після
затухання
коливань
встановлюється
кінцевий
гідростатичний тиск р4 і починається фаза IV - підпресування. Величина
кінцевого тиску залежить від роду сплаву, його стану (в’язкості, густини)
вимог до виливка та інших факторів. Вона може змінюватись від 0,5 до
50 кПа. Якщо до моменту досягнення тиску р4 метал в живильнику
залишається рідким або, як правильно називати рідкотекучим, то цей тиск
передається на затверділий виливок. Максимальне зусилля підпресування
має розвиватися пресувальним механізмом машини не в момент початку
кристалізації виливка, а практично відразу по закінченні заповнення пресформи [3].
Тепловий режим процесу забезпечує рухливість сплаву як в період
заповнення форми, так і в процесі підпресування. Він пов'язаний з високою
інтенсивністю теплової взаємодії рідкого металу зі стінками прес-форми.
Процес охолодження можна умовно розділити на два періоди.
Перший – охолодження рідкого металу при русі його в ливниковій системі
і порожнині, що оформлює виливок. На цьому етапі необхідно правильно
вибрати тривалість заповнення, щоб попередити утворення недоливів,
поруватості та окисних плівок. Другий період – кристалізація металу після
заповнення прес-форми. На цьому етапі необхідно створити умови
направленої кристалізації металу виливка. Дотримання принципів
направленої кристалізації багато в чому залежать від технологічності
конструкції виливка, температури сплаву, що заливається і температури
прес-форми. Тепловий режим визначає не тільки якість виливків, але і
стійкість форми. Термін експлуатації прес-форми залежить від величини
максимальних температурних напружень і коефіцієнта лінійного
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температурного розширення матеріалу прес-форми, а також знижується
через активну силову взаємодію між сплавом та нагрітими частинами
форми [4, 6].
Терморегулювання робочої порожнини прес-форми шляхом
охолодження водою необхідно для стабілізації і вирівнювання теплових
умов в різних за товщиною перерізах виливка. Для забезпечення
зварювання окремих потоків металу для попередження незливів,
поруватості і оксидних плівок тривалість заповнення не повинна
перевищувати частки секунди. При розробці теплового режиму велике
значення має розрахунок тривалості заповнення форми. Виливки складної
конфігурації заповнюються послідовно дисперсно-турбулентним потоком.
В цьому випадку тривалість заповнення τзап визначається при умові, що
дисперсний характер руху відповідає першому періоду заповнення, а
турбулентний – другому. По тривалості заповнення, що визначається на
основі розгляду теплових умов в формі, підраховують технологічну
швидкість пресування:
пр  mотл /(  м  Fпр   зап )
(2)
де mвил – маса виливка, кг;
Fпр – площа поперечного перерізу камери пресування, м2.
При створенні сприятливих теплових умов, що забезпечують
збереження рідко текучості металу в ливникових каналах і порожнині
форми, особливо в найтонших перерізах, можливо здійснити підпресовку.
Підпресовка в процесі кристалізації сплаву стискає газові включення,
зменшує усадкову поруватість і покращує структуру металу. Чим менше
час досягнення максимального тиску підпресовки, тим вище її ефект (на
сучасних машинах до 0,01 с). На основі розрахунку гідродинамічного та
теплового режимів процесу визначають параметри пресувального
механізму машини лиття під тиском [9].
Зміна якості виливків пов'язана з коливанням параметрів
технологічного процесу. Нестабільність параметрів призводить до браку.
Аналіз процесу ЛПТ показує, що брак виливків з'являється, в основному,
по двох причинах: не оптимізовані режими лиття, або вони порушуються в
процесі виробництва [1, 2].
Якщо режими лиття не оптимізовані, тобто не знайдені такі параметри
технологічного процесу, при яких якість виливків задовольняє вимогам,
що пред'являються до них, то необхідно провести дослідження по
оптимізації. Якщо ж оптимальні режими відомі, а брак у виливках виникає
через порушення режимів лиття, то це може відбуватися з вини ливарника
або унаслідок збою устаткування. Ливарник, що працює на машині ЛПТ,
не може протягом всієї зміни виконувати операції з виготовлення виливків
в одному і тому ж темпі і підтримувати на заданому рівні технологічні
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параметри. Для стабілізації змінних параметрів, що залежать від роботи
устаткування в умовах випадкових збурень, необхідно автоматизувати
процес.
Вирішення поставлених завдань дозволяє істотно знизити кількість
браку виливків. Проте при роботі устаткування в автоматичному режимі за
жорсткою програмою можливі зовнішні збурення (поповнення розплавом
роздаточної печі, підлив розплаву в зазор між прес-поршнем і стаканом і
ін.), що порушують оптимальні режими лиття і призводять до браку. Для
нормального ходу технологічного процесу необхідні контроль якості
виливків і коректування режимів лиття. Ці функції зазвичай виконує
оператор, що обслуговує АСК і фактично підтримує зворотний зв'язок між
вхідними і вихідними параметрами технологічного процесу [6, 7].
Щоб автоматизувати операції контролю якості виливків і
коректування режимів лиття, необхідно розробити засоби контролю
показників якості продукції, створити математичну модель, що пов’язує
показники якості зі змінними параметрами технологічного процесу,
розробити і реалізувати алгоритм управління процесом на керуючому
обчислювальному комплексі [8].
Складність адекватного описання технології полягає в різноманітності
параметрів і випадкових збурень, що виникають при виготовленні
виливків. Для описання процесу ЛПТ можуть бути використані
детерміновані і стохастичні математичні моделі. Детермінована модель
відповідає певним зв’язкам вхідних і вихідних параметрів процесу.
Стохастичні моделі використовують неповну визначеність зв’язків змінних
параметрів і показників якості виливків, які оцінюються статистично [2, 3].
Детерміновані моделі звичайно використовують для якісного вивчення
процесу ЛПТ. Для управління технологічним процесом їх не застосовують
через недостатню адекватність описання цього процесу.
Стохастичні математичні моделі враховують складні зв’язки змінних
параметрів і показників якості виливків. Їх отримують зазвичай при
обробці статистичних даних методами кореляційного и регресійного
аналізів. Ці моделі мають частковий характер і можуть бути використані
тільки для оптимізації режимів ЛПТ, про які накопичено статистичні дані.
Проведений аналіз автоматизованих ливарних комплексів, що працюють,
показує, що основною тенденцією їх розвитку є оснащення обладнання
інформаційними системами контролю з наступним переходом до
замкнутих систем управліннях [9].
Висновки
Розглянуто чотири основні схеми процесу лиття під тиском.
Гідродинамічний режим формування виливка при литті під тиском формує
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кінетику заповнення, газовий режим форми, характер розподілу газових
включень в виливку і якість рельєфу його поверхні. Тепловий режим
процесу забезпечує рухливість сплаву як в період заповнення форми, так і
в процесі підпресування.
Розробки в сфері автоматизації процесу ЛПТ, як правило, орієнтовані
на стабілізацію окремих параметрів процесу лиття. Комплексна модель, що
працює за єдиним оптимальним критерієм відсутня. Це призводить до
низької ефективності керування, підвищує брак виробництва виливків. Без
уточнення оцінок технологічних параметрів в моделях неможливо з
заданою точністю передбачити якість виливків для кожного наступного
циклу, отже, і керувати процесом. Аналіз характеру температурних кривих
процесу, динаміки пресування, щільності виливків, кількості скупчень,
розмірів и місць розташування пористості виливків показав, що процес
ЛПТ – стохастичний і нестаціонарний. Тому для його описання найбільш
придатний адаптивний алгоритм, заснований на методі стохастичної
апроксимації. В умовах нестаціонарного процесу він дає можливість весь
час підлаштовувати модель, уточнюючи оцінки параметрів, що повільно
змінюються.
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УДК 621.74.045:669.24:21.981
ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫМИ
ЧАСТИЦАМИ УГЛЕРОДА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА
А. В. Богуслаев, В. В. Клочихин, Н. А. Лысенко1, В. В. Наумик2
1

2

АО «Мотор – Сич»
Запорожский национальный технический университет

Досліджено вплив модифікування жароміцного нікелевого сплаву
різними нанорозмірними частками вуглецю на структуру та фізикомеханічні властивості матеріалу робочих лопаток турбін авіаційних
двигунів.
Изучено виляние модифицирования жаропрочного никелевого сплава
различными наноразмерными частицами углерода на структуру и физикомеханические свойства материала рабочих лопаток турбин авиационных
двигателей.
It is studied the influence of heatproof nickel alloy retrofitting with the
differentnanosized carbon particles on a structure and physical-mechanical
propertiesof turbine workings blades material of aviation engines.
В настоящее время традиционные пути совершенствования свойств
материалов за счёт их состава практически исчерпали свои возможности.
Известно, что свойства материалов во многом зависят от их структурного
строения материала на мезо- и макроуровнях [1]. Одним из перспективных
направлений получения сплавов с мелкокристаллической структурой
является модифицирование их нерастворимыми наноразмерными
порошками. Уже сейчас применение нанотехнологий в литейном
призводстве позволяет получать материалы с принципиально новым
уровнем свойств в сравнении с производством их традиционными
способами [2]. Особо актуально выше сказанное в применении к такой
финансово и наукоёмкой отрасли как авиадвигателестроение.
На АО «Мотор – Сич» проведен комплекс исследований повышения
физико-механических свойств материала рабочих лопаток турбин
авиационных двигателей в результате модифицирования наноразмерными
частицами углерода. При этом были получены образцы из
низкоуглеродистого жаропрочного никелевого сплава ЖС3ДК-ВИ, в
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которые вводили различные добавки в виде таблеток на основе никеля и
титана с наличием ультрадисперсных частиц углерода в количестве 0,05 %.
В качестве модификатора использовали:
1 – таблетки на основе Ni с добавлением углерода коллоидного;
2 – таблетки на основе Ti с добавлением C (нанотрубки – институт
проблем материаловедения – г. Киев);
3 – таблетки на основе Ti с добавлением C (наночастицы алмаза);
4 – таблетки на основе Ti с добавлением C (фуллерены);
5 – таблетки на основе Ti с добавлением C (терморасширенный
(вспученный) графит).
Плавки проводили в печи УППФ-3М при температуре 1640 10 оС с
проведением низкотемпературной термовременной обработки расплава
при температуре 1640  10 оС в течение 10 минут и последующей заливкой
блоков при температуре 1540  10 оС в нагретые до температуры 400оС
керамические формы.
Введение таблеток при всех вариантах модифицирования
производили при температуре 1640  10 оС (выдержка – 130). Заливка
расплава – при температуре 1540  10 оС в нагретые до температуры
300…350 оС керамические формы.
Исследование проводили в сравнении со сплавом, выплавленным без
использования модификатора (вариант 0).
Анализ химического состава показал, что в образцах всех вариантов
содержание углерода находится ниже уровня требований ОСТ 1.90.126-85.
Содержание остальных элементов отвечает требованиям ОСТ. Присадка
таблеток с модификаторами в количестве, обеспечивающем ввод 0,05 %
УДП, приводит к повышению содержания углерода в сплаве до 0,055 %.
Макрофрактографическое исследование показало, что изломы всех
исследуемых
образцов
характеризуются
крупнокристаллическим
строением.
Металлографическим исследованием установлено, что литейный
жаропрочный сплав ЖС3ДК-ВИ имеет типичную дендритную структуру.
Оси дендритов – никелевая матрица (ГЦК-твердый раствор), из которой
при охлаждении выделяются частицы вторичной интерметаллидной γ'фазы. В образцах всех вариантов до проведения термической обработки
наблюдается выделение небольшого количества эвтектической фазы типа
(γ – γ'), а также боридной эвтектики в виде скелетообразных частиц,
располагающихся, в основном, на границах зерен и в междендритных
пространствах.
В процессе термообработки (гомогенизация с выдержкой в течение
3,5 часов при температуре 1210 оС и охлаждением на воздухе) происходит
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растворение в γ-твердом растворе эвтектической (γ – γ')-фазы и боридной
эвтектики.
В микроструктуре термически обработанных пальчиковых образцов
серийного сплава и модифицированного нанотрубками углерода карбиды
практически отсутствуют, границы зерен тонкие вследствие пониженного
содержания углерода в указанных сплавах (0,014…0,045 %). При этом
размеры редко встречающихся карбидов составляют примерно 1…5 мкм.
Введение остальных углеродистых модификаторов способствует
дополнительному образованию карбидов. В особенности, в случае
присадки углерода в виде коллоидного графита, а также фуллеренов.
Карбиды типа МеС преимущественно располагаются на границах зерен;
размер их увеличивается до 16 мкм.
Установлено, что модифицирование сплава ЖС3ДК-ВИ приводит к
уменьшению усадочной микропористости более чем в 2 раза. При этом
уменьшение размера дендритной ячейки незначительно.
Физико-механические свойства определяли на отдельно отлитых
пальчиковых образцах диаметром (квадратом) 12 мм после термической
обработки по стандартному режиму.
Механические свойства (σв, δ и КСU) определяли при комнатной
температуре (~ 20о С); жаропрочные – при температуре 850 оС и
напряжении 340 МПа (табл. 1).
Таблица 1 Механические свойства сплава ЖС3ДК-ВИ после
различных вариантов модифицирования
Механические свойства при t = 20 oC
Длительная
Вариант
прочность при 850
σв,
δ,
КСU,
o
2
C и 340 МПа, час
МПа
%
Дж/см
1023,0
14,0
166,2
010
0
1012,0
22,0
132,8
130
918,0
12,0
38,8
37400
1
943,0
11,6
31,6
32300
1029,0
16,4
95,9
100
2
1014,0
17,2
80,1
110
1025,0
16,0
47,5
9200
3
980,0
12,0
57,0
23000
1025,0
13,2
46,6
6610
4
1030,0
13,6
55,7
17740
994,0
12,8
54,5
29500
5
44,4
26130
Нормы ОСТ
≥ 950,0
≥ 7,0
≥ 30,0
≥ 50,0
1 90126-85

33

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

Наилучшее сочетание прочностных и пластических характеристик
при испытании механических свойств (при комнатной температуре)
получено на образцах, отлитых по серийной технологии с пониженным
содержанием углерода, а также модифицированных нанотрубками
углерода. Ударная вязкость серийных образцов в ~ 5 раз превышала
требования ОСТ, а модифицированных – примерно в 3 раза. Однако время
до разрушения при испытаниях на длительную прочность образцов
исходного сплава и с указанными присадками находятся на уровне 10
минут – 2 часа (при норме не менее 50 часов).
Присадка в сплав с пониженным содержанием углерода коллоидного
графита приводит к снижению пластичности и ударной вязкости сплава
ЖС3ДК-ВИ до предельных значений, а прочности ниже требований,
предусмотренных требованиями ОСТ 1.90.126-85. При этом время до
разрушения при испытании сплава на жаропрочность составляет ~ 348,5
часов, что примерно в 7 раз превышает нормы ОСТ.
Модифицирование наночастицами алмаза, фуллеренами углерода и
частицами терморасширенного графита позволило получить сплавы со
значениями ударной вязкости порядка 51 Дж/см2, пределом прочности в
пределах 980,0…1030,0 МПа и временем до разрушения при испытаниях
на жаропрочность ~ 187,1 часа.
Макрофрактографический анализ строения изломов образцов после
испытаний на длительную прочность показал, что изломы образцов с
низкими
значениями
длительной
прочности
отличаются
крупнокристаллическим строением со сглаженным рельефом в сравнении
со среднекристаллической дендритной структурой образцов, имевших
достаточно высокие жаропрочные свойства.
Микроструктура образцов, полученных по серийной технологии с
пониженным содержанием углерода, а также модифицированной
нанотрубками углерода характеризуется крупной кристалличностью,
обусловленной, вероятно, наличием малого количества карбидов и
карбонитридов. Границы зерен тонкие, карбиды на них практически
отсутствуют.
Введение в расплав других ультрадисперсных углеродистых
модификаторов способствует измельчению зерна и образованию карбидов,
располагающихся как на границах, так и внутри зерен.
Выводы
Исходный сплав ЖС3ДК-ВИ с пониженным содержанием углерода
(0,018 %), а также образцы с присадкой нанотрубок углерода при высоких
пластических характеристиках, превышающих требования ОСТ в ~ 3…5
раз, не соответствуют последним по уровню жаропрочных свойств.
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Модифицирование сплава ЖС3ДК-ВИ таблетками, содержащими
наночастицы алмаза, фуллерены углерода и частицы терморасширенного
графита позволило повысить его механические и жаропрочные свойства до
уровня требований нормативно-технической документации.
Повышению механических и жаропрочных свойств способствует
упрочнения границ зерен и стабилизации структуры за счет образования
карбидов
(карбонитридов)
при
дополнительном
введении
углеродсодержащих частиц. При этом практически устраняется
отрицательное влияние на физико-механические свойства пониженного
содержания углерода.
Присадка в сплав с пониженным содержанием углерода коллоидного
графита приводит к снижению пластичности и ударной вязкости сплава
ЖС3ДК-ВИ до предельно допустимых значений, а прочности – ниже
требований ОСТ 1.90.126-85. При этом время до разрушения при
испытании сплава длительную прочность при высоких температурах
примерно в 7 раз превышает требования ОСТ.
Таким образом, модифицирование жаропрочного никелевого сплава
ЖС3ДК-ВИ различными ультрадисперсными порошками, несомненно,
является перспективным направлением улучшения комплекса его физикомеханических свойств и эксплуатационных характеристик, как материала
рабочих лопаток газотурбинных двигателей, но при этом требует
проведения дополнительных глубоких исследований и отработки чёткой
технологии его применения.
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УДК 669.296
СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ЦИРКОНІЮ
В. С. Богушевський, О. С. Абрамова
Національний технічний університет України
«Київський Політехнічний Інститут»
Розглянуті споживчі властивості сплавів на основі цирконію.
Наведені хімічний склад, механічні характеристики й особливості
застосування сплавів при різних температурах.
Рассмотрены потребительские свойства сплавов на основе
циркония.Наведены химический состав, механичиские характеристики и
области применения сплавов при различных температурах.
Considered consumer properties of the alloys on the basis of zirconium.
The brought chemical composite, mechanical discriptions and application of
alloys on differents temperatures.
Цирконій широко розповсюджений в природі у вигляді різних
мінералів. Його вміст у земній корі (1,7 . 10-2) вище ніж таких металів, як
хром, ванадій, цинк, нікель і мідь. Добра пластичність і висока стійкість
проти корозії в хімічно агресивних середовищах, воді й перегрій парі і
дуже маленький переріз захвату теплових нейтронів (0,18 барн)
забезпечили широке використання низьколегованих сплавів цирконію як
конструкційного матеріалу ядерно-енергетичних установок.
Цирконій має дві алотропічні модифікації: низькотемпературну – αцирконій з ГЩУ граткою і вище 1135 ± 5 К високотемпературну –
βцирконій з ОЦК граткою. Найбільш активна взаємодія цирконію з газами
при 570 – 1720 К, однак при тривалому нагріванні у вакуумі вище 1300 К
водень можна повністю видалити із цирконію. Завдяки цим властивостям
цирконій використовується як гетер в електронній промисловості й в
якості розкиснювача в металургії сплавів тугоплавких металів.
Сполуки цирконію з бором, вуглецем і силіцієм суттєво впливають на
дисперсне зміцнення багатьох сплавів. На міцносні властивості цирконію і
його сплавів в значному ступені впливає спосіб їх отримання, що визначає
вміст домішок впровадження. Хімічний склад і механічні властивості
сплавів на основі цирконію приведені в таблиці 1.
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Таблиця 1 Хімічний склад і механічні властивості сплавів на основі
цирконію при різних температурах (Ө, К)
Ө,
σВ,
σ0,2,
φ,
Сплав
Вміст легуючих, %
δ, %
К
МПа
МПа
%
1
2
3
4
5
6
7
Вітчизняні сплави
Тех99,8(Zr+Hf), в т.ч. 96 Zr;
40029-33 ...
ніч300
…
0,05Fe; 0,002С
480
ний Zr
99,5Zr; 0,05Hf; 0,02Al;
0,05Fe; 0,1Ca; 0,035С;
200ЦОГ
300
...
21
32
0,005Ti; 0,002 N2, O2;
250
0,001H2
Ожені
300
350
180
30-40
0,1Nb; 0,2Sn; 0,1Fe, Ni
…
т-0,5
623
140
…
50
0,9-1,1Nb; 0,015Fe; 0,003300 28013030-40 …
H-1
0,007Ni; 0,004Al; 0,003Ti;
350
230
0,02O2; 0,032N2; 0,001H2
623
200
…
50
…
2,5Nb; 0,002Cu; 0,008Ni;
300 400280…
H-2,5
25-28
0,01O2
480
350
1,2-1,7Sn; 0,07-0,2Fe; 0,05Цирка300
470
295
25-28 ...
0,15Сr; 0,03-0,08Ni; 0,1лой-2
573
210
130
28-37 ...
0,14О2
ЦНЖО 1Nb; 0,4Fe; 1,3Sn
Високий опір повзучості
24-26Nb; 2,5-3,5Ті;
ЦН25 0,005Mg; 0,01Cu; 0,005Fe;
300 600...
…
15-20
Т3
0,05C, O2; 0,02Si, N2;
700
0,001H2
Закордонні сплави
99,2(Zr+Hf); 4,5Hf;
300
450
310
25
50
Р60702
0,02(Fe+С); 0,16О2
588
125
85
35
60
РН070 97,5(Zr+Hf); 4,3Hf; 1-2Sn;
300
485
380
20
42
4
0,2-0,4(Fe+С)
588
140
105
32
60
Легування цирконію невеликими добавками олова, титану, танталу,
ванадію, хрому, молібдену покращує міцносні властивості при підвищених
температурах (табл. 2. – 5.), а двох і багатокомпонентні сплави з
підвищеними міцносними характеристиками мають високу корозійну
стійкість. Сплави системи Zr – Nb і потрійні сплави, що включають олово,
у вигляді прутків, листів, труб широко використовуються як основні
конструкційні матеріали в реакторобудівництві.
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Таблиця 2 Залежність механічних властивостей технічного цирконію
від напряму прокатки і температури відпалу
Стан матеріалу
σВ, МПа σ0,2, МПа
δ, %
НВ, МПа
Деф. поперек направлення
600
570
9
960
прокатки
Вздовж
633
590
10,2
980
Отж. при температурі, К
673
560
...
14
...
1373
410
285
29
850
Таблиця 3 Механічні властивості технічно чистого цирконію при
різних температурах (пруток, відпалений при 1073 К)
Ө, К σВ, МПа δ, % Е, ГПА
Ө, К
σВ, МПа
δ, %
Е, ГПА
300
480
33
100
573
200
53
...
373
400
44
...
673
160
56
80
473
270
52
90
773
100
100
...
Таблиця 4 Вплив легуючих добавок на механічні властивості
цирконію при різних температурах
293 К
773 К
Склад
сплаву, % σВ, МПа
δ, %
φ, %
σВ, МПа
δ, %
φ, %
Zr-2Al
600
15
35
300
10
90
Zr-5Al
900
10
25
500
10
70
Zr-2Sn
600
20
40
200
20
80
Zr-1Ti
400
20
45
200
25
90
Zr-10Ti
600
15
35
400
20
70
Zr-0,5Ta
650
0
0
350
10
40
Zr-1Ta
700
0
0
400
10
40
Zr-2Cr
550
20
40
300
20
80
Zr-2Fe
450
15
25
250
10
80
Zr-2,34Hf
627
5
…
…
…
…
Zr-8,2Hf
354
3,5
…
…
…
…
Таблиця 5 Вплив легуючих добавок на механічні властивості сплавів
Zr-Nb при різних термообробках
Загартування, 1273 К, 1 год., іспити при 300 К
Склад
сплаву, %
σВ, МПа
σ0,2, МПа
δ, %
φ, %
99Zr-1Nb
622
55
18,4
47,7
97,5Zr679
575
12,7
53,8
2,5Nb
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Продовження таблиці 5
95,5Zr4,5Nb
95Zr-5Nb
90Zr-10Nb
75Zr-25Nb
55Zr-45Nb

Склад
сплаву, %
99Zr-1Nb
97,5Zr-2,5Nb
95,5Zr-4,5Nb
95Zr-5Nb
90Zr-10Nb
75Zr-25Nb
55Zr-45Nb

Склад
сплаву, %
99Zr-1Nb
97,5Zr-2,5Nb
95,5Zr-4,5Nb
95Zr-5Nb
90Zr-10Nb
75Zr-25Nb
55Zr-45Nb

679

603

13,1

58,86

701

...
13,7
Крихке руйнування
694
17,2
820
16,3

47,7

709
830

68,7
72,7

Продовженя таблиці 5
Відпуск, 773 К, 3 год.
Іспити при 300 К
Іспити при 773 К
σВ, МПа
δ, %
σВ, МПа
σ0,2, МПа
δ, %
694
8
296
257
18,7
685
8,1
470
437
13,2
Крихке руйнування
305
180
10,4
Те ж
Крихке руйнування
1002
1,7
708
680
2,65
701
11,1
469
409
23,35
816
2,7
727
583
13,2
Продовженя таблиці 5
Відпуск, 873 К, 3 год.
Іспити при 300 К
Іспити при 773 К
σВ, МПа
δ, %
σВ, МПа
σ0,2, МПа
δ, %
608
13,1
189
187
7,7
528
16,2
241
198
8
694
7,9
372
305
17,6
639
11,3
361
336
9,4
Крихке руйнування
300
269
18,6
632
5,76
439
340
15,2
Крихке руйнування
687
507
15

Крім сплавів, що вказані в таблиці 1. відомі й інші напівпромислові
сплави. На базі ніобійвміщуючих сплавів створена серія сплавів Скенюк-1
– Скенюк-6 з добавками заліза, олова, хрому, молібдену, нікелю і кисню
(Scunuc: Scandinavia Kingdom). Сплави Сненюк-1 і Скенюк-2 фактично
представляють сплав Н-1 з 0,91 – 0,93 % ніобію і 0,096 – 0,1 % кисню.
Кисень як корисна добавка присутній в багатьох сплавах. Кисень,
розчиняючись в цирконії, підвищує короткочасну міцність (табл. 8.),
зберігаючи високу пластичність і корозійну стійкість у воді й парі.
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В реакторобудівництві цирконієві сплави широко використовуються
для виготовлення двох основних типів трубчастих виробів: оболонок
ТВЕЛів у вигляді тонкостінних (товщиною 0,3 – 1 мм) трубок довжиною
450 – 4000 мм і товстостінних технологічних, касетних й інших каналів з
товщиною стінки 4 – 5 мм, що досягають в активній зоні реактора 88 – 150
мм в перерізі. В технологічний цикл виготовлення труб входить холодна
прокатка, вплив якої на механічні властивості представлено в таблиці 6.
Таблиця 6 Вплив холодної деформації ε, %, на механічні властивості
сплавів цирконію
Сплав Н-1
Сплав Н-2,5
ε, %
σВ, МПа σ0,2, МПа
δ, %
σВ, МПа
σ0,2, МПа δ, %
0
409,7
314
30
330
214
39
5
...
...
...
357
285
29
10
462
450
16
428
...
19,6
20
488
471
13,3
446
401
15,4
30
523
488
11,5
481
440
15,4
40
574
540
9,8
499
446
15
50
593
551
10,6
526
455
19,6
60
654
627
10,6
553
472
13
70
...
680
...
588
481
12
80
...
...
...
651
526
10,5
Механічні властивості виробів із цирконієвих сплавів наведено в
таблицях 7 – 10.
Таблиця 7 Анізотропія механічних властивостей трубних виробів із
сплавів цирконію при розтягуванні (сплав Н-1 d =9,15, h =0,7 мм)
Напрям
Ө, К
σВ, МПа
σ0,2, МПа
δ, %
Повздовжній
300
400-420
240-260
46-49
Поперечний
300
360-380
320-340
33-38
Повздовжній
650
190-220
110-115
52-56
Поперечний
650
190-210
170-190
38-43
Таблиця 8 Механічні властивості труб в залежності від вмісту кисню,
О2 % (сплав Н-1 d =9,15, прокатка на холоді 50 %, відпал)
Іспити при 300 К
Іспити при 620-650 К
О2,
Розтягуσ0,2,
% σВ, МПа
вання
δ, %
σВ, МПа
σ0,2, Мпа δ, %
МПа
0,05 400-430 240-270 45-50 200-230
90-100
45-50 Осьове
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0,05 350-360
0,13 520-530
0,16 580-590

290-310
330-350
420-430

35-38
40-42
39-41

160-180
220-230
250-260

Продовження таблиці 8
130-160 23-25 Попер.
120-130 45-50 Осьове
150-160 45-48 Попер.

Таблиця 9 Вплив вмісту ніобію на модуль пружності і здвигу
цирконію при кімнатній температурі
Склад, %
Е, ГПА
G, ГПа
Склад, %
Е, ГПА
G, ГПа
99,Zr
100,2±1,5 36,09±0,98 Zr-2,5Nb
94,36
31,28
Zr-1Nb
97,43
34,81
Zr-4Nb
...
29,02
Zr-1,5Nb
...
34,12
Zr-5Nb
89,59
...
Zr-2Nb
94,66
33,24
Zr-10Nb
87,87
...
Таблиця 10 Вплив режимів термообробки на швидкість повзучості, ε
%, сплавів цирконію за 1000 год. при 673 К і σВ = 200 МПа
Сплав
Режим термообробки
ε%
1
2
3
Отж., 823 К, 5 год
1,17∙10-6
З, 1143 К, в
1,44∙10-8
З, 1143 К, в+Ст., 773 К, 24 год.
1,41∙10-8
З, 1143 К, в+18 % холодна дефор. +Ст., 773 К, 24 год.
Н-2,5
2,11∙10-8
Отж., 1143 К, 1 год., охол. з піччю
1,03∙10-8
Отж., 1143 К, 1 год., охол. в ампулі
1,06∙10-8
Отж., 1143 К, 1 год., охол. в ампулі+Ст., 773 К, 24
8,34∙10-9
год.
Отж., 823 К, 5 год.
1,95∙10-8
З, 1123 К, в
6,12∙10-9
Zr- З, 1123 К, в+Ст., 773 К, 24 год.
1,11∙10-8
1Nb- З, 1123 К, в+15 % ХД+Ст., 773 К, 24 год.
1,67∙10-8
1Sn- Отж., 1123 К, 1 год., охол. з піччю
1,47∙10-8
0,4Fe Отж., 1123 К, 1 год., охол. в ампулі
1,17∙10-8
Отж., 1123 К, 1 год., охол. в ампулі+Ст., 773 К, 24
8,09∙10-9
год.
Вимоги до матеріалів деталей і конструкцій активної зони реакторів
обумовлені властивостями їх експлуатації: присутності випромінювання,
впливом середовища на оболонку і канали, зміною внутрішнього тиску із
часом, наводненням сплавів в процесі експлуатації, а також вібраціями,
взаємним зміщенням деталей тощо. Тому за механічними властивостями
вказані матеріали повинні мати високу межу міцності й текучості при
підвищеній температурі, невисоку однорідну окружну (тангенціальну)
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швидкість повзучості при двохвісному напруженні. Наприклад, для
сплавів, що використовуються в реакторах PWR (воднево-водяні
корпусного типу) деформація за 10 діб при температурі 723 К і σ = 150
МПа не повинна перевищувати 1 %, а для канальних труб поперечна
повзучість, тобто зростання зовнішнього діаметру, не повинно досягати 2 –
3 % за 16 – 40 років при σ = 80 – 100 МПа. Внаслідок алотропічних
перетворень в цирконієвих сплавах і сильної текстурованості матеріалу в
процесі виготовлення труб в готових трубних виробах із цирконієвих
сплавів спостерігається анізотропія механічних властивостей у
повздовжньому й поперечному (по діаметру) напрямках (табл. 7.). Ця
анізотропія властивостей залежить від способу виготовлення труб,
розподілення структурних складових і наводнення сплавів в процесі
експлуатації. Розподілення орієнтацій і гідрирування також впливає і на
опір повзучості в різних температурно-силових умовах (табл. 9., 10.).
Вплив опромінювання на зміну механізмів повзучості й опір повзучості
різний в залежності від складу сплавів і в багатокомпонентних сплавах
слабший (табл. 11.).
Таблиця 11 Механічні властивості канальних труб із цирконієвих
сплавів при температурі 300/573 К
Сплав (стан) Розтягування σВ, МПа
σ0,2, МПа
δ, %
φ, %
Циркалой-2 Повздовжнє
630/370
520/330
20/20
40/45
(ХД 20%)
Поперечне
610/350
520/320
20/20
40/45
Циркалой-2 Повздовжнє
700/350
500/300
20/20
35/54
(ХД 30%)
Поперечне
650/370
540/360
20/20
40/55
Zr-2,5Nb
Повздовжнє
730/490
560/...
18/20
45/45
(ХД 20%)
Поперечне
810/510
.../...
18/20
45/45
Література
1. Структуры и свойства металлов и сплавов. Механические свойства металлов и
сплавов: Справочник [Текст] /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)
СТАЛІ СПЕЦІАЛЬНИХ СПОСОБІВ ВИПЛАВКИ
І ПЕРСПЕКТИВНІ СТАЛІ
В. С. Богушевський, А. О. Астахов, М. І. Забайрацький
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглядаються спеціальні способи отримання сталей, властивості
деяких перспективних сталей, їх характеристики, переваги та недоліки.
Рассматриваются специальные способы получения сталей, свойства
некоторых перспективных сталей, их преимущества и недостатки.
We consider the special methods of producing steel, the properties of some
advanced steels, their advantages and disadvantages.
Вступ
На сьогоднішній день звичайні способи отримання сталі не можуть
задовольнити всіх науково-технічних потреб людини, оскільки їхні
властивості інколи не відповідають поставленим до них вимогам. У такому
випадку застосовують спеціальні способи виплавки сталі, які значною
мірою підвищують ці властивості і доводять їх до необхідного рівня.
Також, слід зазначити про те, що кожен день йде активний пошук
нових способів отримання перспективних сталей з унікальними
властивостями і про деякі з них йдеться мова у даній роботі.
Сталі спеціальних способів виплавки
Електрошлаковий переплав (ЕШП) – найбільш поширений спосіб
спеціальної виплавки сталей. Процес йде при атмосферному тиску і
температурі розплавленого шлаку 1970 – 2270 К. Маса злитка 0,2 – 150 т,
сортамент сталі аналогічний сортаменту, що виплавляється у відкритих
дугових електропечах. Методом ЕШП отримують високоякісні
високолеговані сталі 18Х2Н4МА для виготовлення шатунів і колінчатих
валів дизелів, кулькопідшипникову сталь ШХ15СГ для виготовлення
великогабаритних
підшипників
рухомого
залізничного
складу,
швидкорізальну сталь.
Вакуумно–індукційна плавка (ВІП). Вакуумно – індукційна піч з
вогнетривкого тигля поміщається усередині високочастотного індуктора.
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Розрідження в камері 13,3 – 1,33 Па, температура нагріву металу і час його
витримки регулюються. Ємність промислових тиглів ВІП 0,2 – 60 т.
Методом ВІП отримують високоякісні корозійностійкі сталі 03Х18Н12,
03Х18Н12Т й ін.
Вакуумно–дуговий переплав (ВДП) здійснюється у вакуумно–дугових
печах, якість металу підвищується за рахунок його додаткового
рафінування. Маса злитка 0,2 – 50 т. Методом ВДП отримують
високоякісні корозійностійкі сталі 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т,
штампові сталі для відповідальних дорогих штампів. Цей метод дозволяє
значно підвищити втомну міцність сталі ШX15.
Сталі леговані конструкційні підвищеної якості й сталі, що
виплавляються з обробкою синтетичним шлаком (СШ), випускаються за
технічними умовами ТУ 14-1-195-73, які розповсюджуються на
гарячекатану, ковану, калібровану і шліфовану сталі підвищеної якості, що
виплавляються в конвертерах, мартенівських і електричних печах, а також
з обробкою синтетичним шлаком. Цим же ТУ визначається і хімічний
склад сталі.
Високоякісні сталі 30ХН2МФА-СШ, 30ХН2МФА, 35XH3MA-CШ і
35XH3MA можуть працювати при знижених температурах, ударна в'язкість
цих сталей при температурі кипіння рідкого азоту не менше 300 кДж/м2.
Леговані сталі 18Х2Н4МА, 18Х2Н4МА-Ш, 18Х2Н4МА-Ш застосовуються
для виготовлення шатунів і колінчатих валів дизелів методом гарячої
обробки.
Корозійно стійкі сталі 08Х18Н12Т-ВІ або -ВД, 03Х18Н12-ВІ або -ВД,
03Х18Н12Т-ВІ або -ВД, 12Х18Н10Т-ВІ або -ВД виплавляються по
ТУ 14-1-656-73. Корозійно стійкі сталі 12Х18Н9Т-ВД, 12Х18Н10Т-ВД і
08X18Н10Т-ВД виплавляються по ТУ 14-1-2165-77. Механічні властивості
термічно оброблених сталей спеціальних способів виплавки наведені в
таблиці 1.
Таблиця 1 Механічні властивості сталей спеціальних способів
виплавки після термічної обробки (ГОСТ 4543-71, ТУ 14-1-1971-76).
Марка
σВ, МПа
σТ, МПа
δ5, %
φ, %
ан, кДж/м2
15ХРА
750
550
15
50
900
35ХМФА
1100
950
10
50
900
35ХМФА-СШ
1100
950
10
50
900
35ХН3МА
1100
900
12
50
1000
35ХН3МА-СШ
1100
900
12
50
1000
25Х2ГНТА
1500
1300
10
45
700
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Таблиця 2 Механічні властивості каліброваної сталі спеціальних
способів виплавки в нагартованому стані для розмірів ǿ, мм
δ5, %, для
Марка
σВ, МПа σТ, МПа
φ, %
ǿ < 20
ǿ ≥20
12Х18Н9Т-ВД
550
230
12
25
55
12Х18Н10Т-ВД
550
230
12
25
55
08Х18Н9Т-ВД
550
230
12
25
55
Сталь вуглецева конструкційна підвищеної якості (сталі 20, 20-СШ,
25, 25-СШ, 45, 45-СШ) виготовляється гарячекатаною і каліброваною по
ТУ 14-1-196-73. Гарячекатана сталь призначається для холодної механічної
обробки (обточування, фрезерування й ін.) і поставляється тільки в
термічно обробленому стані (відпаленому, нормалізованому або
високовідпущеному); калібрована сталь поставляється в нагартованому
або відпаленому стані. Механічні властивості сталей марок 20, 25 і 45
підвищеної якості і марок 20-СШ, 25-СШ і 45-СШ, виплавлених з
обробкою синтетичними шлаками, приведені в таблицях 3,4.
Таблиця 3 Механічні властивості вуглецевих конструкційних сталей
підвищеної якості – ГК нормалізованої (каліброваної нагартованої)
Марка
σВ, МПа
σТ, МПа
δ5, %
φ, %
НВ, МПа
20, 20-СШ
450 (500)
260
25 (7)
55 (40)
2070
25, 25-СШ
500 (550)
280
23 (7)
50 (40)
2170
45, 45-СШ
650 (650)
360
16 (6)
40 (30)
2410
Таблиця 4 Механічні властивості вуглецевих конструкційних сталей
підвищеної якості – каліброваної відпаленої
Марка
σВ, МПа
δ5, %
φ, %
НВ, МПа
20, 20-СШ
400
21
50
1630
25, 25-СШ
420
19
50
1700
45, 45-СШ
550
13
40
2070
Обробка вуглецевих якісних конструкційних сталей синтетичними
шлаками в ковші значно зменшує вміст сірки і неметалічних включень;
сталь виходить високоякісною, підвищується тимчасовий опір розриву.
Мартенситностаріючі сталі
Мартенситностаріюча сталь – сталь, висока міцність якої досягається
в результаті перетворення аустеніту в мартенсит і подальшого старіння
мартенситної основи. Основою безвуглецевих мартенситних сталей (вміст
вуглецю менше 0,03 %) є залізо, леговане нікелем (5 – 20 %). Старіння
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мартенситу відбувається в діапазоні температур 620 – 920 К при
додатковому легуванні титаном, берилієм, алюмінієм, манганом,
молібденом, вольфрамом, ванадієм, силіцієм, міддю або ніобієм. При
однаковому атомному вмісті елементів найбільше зміцнення в процесі
старіння викликає легування титаном, берилієм, алюмінієм і найменше –
молібденом, ніобієм і силіцієм. Легування кобальтом не приводить до
дисперсійного тверднення мартенситу. Наявність кобальту (≥ 5 – 7 %) і
нікелю (≥ 12 – 15 %) при температурі 620 – 720 К викликає утворення
ближнього або дальнього (при вмісті кобальту ≥ 18 – 20 %) порядку типу
залізо – кобальт, що сприяє зміцненню сталі. Крім того, наявність кобальту
– залізі,
збільшує об'ємну частку другої фази при старінні і, як наслідок, підсилює
зміцнення. Наявність нікелю в мартенситностаріючих сталях дозволяє
реалізувати мартенситний (здвиговий) механізм γ→ – перетворення в
безвуглецевому залізі при невеликих швидкостях охолодження (на
повітрі), підвищує опір крихкому руйнуванню основи. Безвуглецевий
мартенсит характеризується відносно невеликою міцністю (σВ= 800 – 1000
МПа) і високою пластичністю (δ = 16 – 20 %, ψ = 60 – 80 %), в'язкістю
(ан = 200 – 300 кДж/м2), малим коефіцієнтом деформаційного зміцнення.
Таке поєднання властивостей дозволяє деформувати мартенситностаріючі
сталі в холодному стані до високих ступенів обтискання (80 – 95 %) без
проміжних розміцнюючих відпалів. Старіння мартенситу, підвищуючи
міцність, знижує пластичність і в'язкість.
На відміну від середньолегованих вуглецевих сталей, що зміцнюються
вуглецем, який знаходиться в твердому розчині й у складі другої карбідної
фази, мартенситностаріючі сталі зміцнюються в результаті утворення
сегрегації й дисперсних частинок інтерметалідних фаз (Ni3Ті, Ni3Мо, NiАl,
NiВе й ін.).
Міцність мартенситностаріючих сталей (від 1100 до 2600 МПа)
регулюють зміною хімічного складу сталей і режиму старіння (хімічний
склад сталі підбирають так, щоб при 290 К не було залишкового
аустеніту). Найкраще поєднання міцності, пластичності і в'язкості у
складнолегованих мартенситностаріючих сталей, що містять 17 – 19 % Nі,
7 – 12 % Co, 3 – 5 % Мо і 0,2 – 1,6 % Ті.
Таким чином, основними перевагами мартенситностаріючих сталей є
здатність зміцнюватися старінням практично без поводки, значно менша
чутливість, чим у середньолегованих високоміцних сталей, до гострих
надрізів і тріщин, працездатність до 720 К і хороша зварюваність, у тому
числі і в зміцненому стані. Механічні властивості термічно оброблених
мартенситностаріючих сталей приведені в таблиці 5.
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Таблиця
5 Механічні властивості термічно
мартенситностаріючих сталей
Марка
σВ, МПа σ0,2, МПа
δ5, %
φ, %
04Х11Н9М2Д2ТЮ
1550
1500
6
30
03Н18К9М5Т-ВД
1950
1850
...
40
02Н12Х5М3
1050
950
14
55
02Н12Х5М3-ПД
1050
950
14
55
ЧС4-ВИ
1950
...
6
...

оброблених
ан, кДж/м2
...
350
800
800
...

Хімічний склад сталей: 04Х 11Н9М2Д2ТЮ – по ТУ 14-1-1841-76,
03Н17К10В10МТ - ВД – по ТУ 14-1-2199-77, 03Н18К9М5Т-ВД – по ТУ 141-1898-76, 02Н12Х5МЗ і 02М12Х5МЗ-ПД – по ТУ 14-1-1717-76, ЧС4-ВІ і
ЧС5-ВІ – по ТУ 14-1-1771-75.
Мартенситно-аустенітні сталі, що зміцнюють зворотним
мартенситним перетворенням
В якості обробки, що формує механічні властивості сплавів,
запропоновано використовувати зворотне мартенситне →γ – перетворення.
У
інтервалі
зворотного
мартенситного
перетворення
(ЗМП)
спостерігається незвичайний характер зміни механічних властивостей:
підвищення пластичності сплаву не супроводжується зниженням міцності.
Цей ефект і лежить в основі способів зміцнення сплавів, що
використовують ЗМП для отримання оптимального поєднання
властивостей, міцності і пластичності.
Поєднання високої міцності і пластичності обумовлене структурою,
що формується в інтервалі →γ – перетворення. Основна її особливість –
наявність дисперсних кристалів перетвореного аустеніту у високоміцній
мартенситній матриці. При цьому вирішальне значення має не сама
наявність аустеніту, а його структурний стан – дрібний розмір кристалів і
висока щільність дислокацій. Такі особливості властиві перетвореному
аустеніту і не властиві залишковому. З цієї причини сталі із структурою
мартенситу і залишкового аустеніту по поєднанню характеристик міцності,
пластичності і в'язкості руйнування істотно поступаються сталям із
структурою мартенситу і перетвореного аустеніту.
Особливо ефективне використання ЗМП для високоміцних сталей з
метою підвищення їх пластичності без зниження міцності. Наприклад,
сталь Н27Ю2Т2Б після старіння в мартенситному стані набуває високої
міцності (σВ = 1900 МПа), але стає крихкою (δ = 0, ψ = 0).
Після термічної обробки в інтервалі ЗМП (790 – 830 К, мартенситноаустенітний стан, 20 – 35 % перетвореного аустеніту) міцність не
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знижується (σВ = 1900 ÷ 2000 МПа, σ0,2 = 1850 ÷ 1950 МПа), а пластичність
різко зростає, досягаючи δ = 8 – 15 %, ψ = 40 – 50 %.
Важливо, що поєднання властивостей міцності і пластичності (що
знаходиться на рівні властивостей відомих кобальт – молібденових
мартенситностаріючих сталей типу Н18К9М5Т) досягається в результаті
використання ЗМП на безкобальтових і безмолібденових сталях. Зворотне
мартенситне перетворення надає істотний вплив не тільки на статичну, але
і на втомну міцність. Втомна міцність і довговічність зростають.
Вельми істотний вплив зворотного мартенситного перетворення на
чутливість сталей до тріщини. У таблиці 6 приведені значення
в'язкості руйнування K1c ряду високоміцних сталей при однакових
значеннях межі текучості.
Таблиця 6 Механічні властивості аустенітних нержавіючих сталей у
вихідному (фазонаклепаному) стані
Марка
σВ, МПа
σ0,2, МПа
δ5, %
φ, %
Х16Н9
680 (740)
250 (350)
40 (36)
67 (64)
Х15Н7Г2
780 (860)
200 (330)
43 (41)
68 (64)
Х15Н8М2
810 (940)
320 (620)
33 (31)
65 (61)
Х16Н8В3
830 (950)
300 (630)
32 (29)
64 (61)
Чутливість до тріщини сталі Н26ЮТ2Б в мартенситному стані
знаходиться на рівні чутливості звичайних високоміцних конструкційних
сталей типу 45ХН2МФ2. Після термообробки в інтерв
–
перетворення (мартенситно-аустенітна структура) значення К1с зростає
майже удвічі і відповідає такому для мартенситностаріючих
кобальтмолібденових сталей, які мають високу конструкційну міцність.
Можливість отримання комплексу механічних властивостей на
мартенситно-аустенітних сталях робить їх перспективними для
використання як сталей високої конструкційної міцності.
Аустенітні сталі, що зміцнюють фазовим наклепом
В основі фазового наклепу аустеніту як методу зміцнення сплавів
лежить пряме і зворотне мар
– перетворення. Якщо в
результаті циклу прямого і зворотного фазових перетворень сплав
повертається до початкового фазового стану, то при цьому, як правило,
виникають залишкові зміни структури і властивостей сплаву (тобто
фазовий наклеп).
У сплавах заліза під фазовим наклепом аустеніту мають на увазі його
стан, що виникає в результаті прямого і зворотного мартенситних
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перетворень, такого, що характеризується підвищеними значеннями
дефектів кристалічної будови і міцностних характеристик.
Залишкові структурні зміни, що є причиною фазового наклепу
аустеніту, полягають в підвищенні щільності дислокації до 1010 – 1011 см-2,
збільшенні розорієнтації кристалічної гратки зерен у декілька разів і
розбитті їх на фрагменти. Метод зміцнення фазовим наклепом застосовують головним чином для підвищення характеристик міцності аустенітних сплавів: меж міцності і текучості, втомної міцності, жароміцності.
До теперішнього часу розроблений ряд способів здійснення фазового
наклепу, вивчений вплив основних легуючих елементів на процеси
фазового наклепу і запропоновані сплави декількох груп (безвуглецеві,
вуглецеві, старіючі, нержавіючі), для яких фазовий наклеп приводить до
істотного підвищення міцності. В таблицях 7,8 наводяться дані про вплив
фазового наклепу на механічні властивості сплавів.
Таблиця 7 Механічні властивості сталей після фазового наклепу при
температурі Ө, К (попередня обробка – Ст., 970, 8 год.)
Сплав
Ө, К σВ, МПа σ0,2, МПа
δ5, %
φ, %
ан, кДж/м2
1045
1500
700
12
18
500
Н26Т3
1070
1300
750
20
25
800
1045
1150
700
20
20
800
Н25ХТ2
1070
900
650
40
65
2000
Таблиця 8 Чутливість сталі до тріщини
Марка (стан)
σ0,2, МПа
45Н2МФА
1800 – 1900
Н18К9М5Т
1800 – 1900
Н26ЮТ2Б (мартенситний)
1800 – 1900
Н26ЮТ2Б (мартенситно-аустенітний)
1800 – 1900

К1с, МПа ∙ м1/2
44
91
47
88

Висновки
Спеціальні способи виплавки сталі більшою мірою задовольняють
науково – технічні потреби. Залежно від способу виплавки можна
одержувати сталі з різними характеристиками та властивостями : способом
(ЕШП) отримують високоякісні високо леговані сталі , методом (ВІП) –
високо-якісні корозійностійкі та інші сталі , методом (ВДП) можна
підвищити втомну міцність сталі. На властивості сталі значною мірою
впливає вид термообробки.
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УДК 669.265
СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ХРОМУ
В. С. Богушевський, М. В. Горбачова
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуті споживчі властивості сплавів на основі хрому. Наведені
механічні характеристики й області застосування сплавів на основі
хрому.
Рассмотренны потребительские свойства сплавов на основе хрома.
Приведены механические характеристики и области применения сплавов
на основе хрома .
Considered consumer properties of the alloys on the basis of chromium.
The brought mechanical descriptions over and application of alloys on the basis
of chromium.
Хром є одним із найважливіших промислових металів. Крім того, що
хром використовується як головний легуючий елемент багатьох
нержавіючих сталей, жароміцних нікелевих і кобальтових сплавів і ряду
інших конструкційних і електротехнічних матеріалів, він представляє
великий інтерес як основа жароміцних і жаростійких сплавів.
За запасами у земній корі хром перевищує запаси ніобію, танталу,
молібдену, вольфраму і ренію, разом узятих. Маючи більш низьку температуру плавлення (2148 К) ніж інші тугоплавкі метали, що розглянуті у цій
главі, хром значно переважає їх за опором окисненню при нагріванні на
повітрі. Якщо інтенсивне окиснення вольфраму, молібдену, ніобію і танталу має місце вже при температурах 800 – 900 К, то хром і його сплави за
рахунок утворення щільної захисної окисної плівки стійкі до 1500 К. Хром
має високу стійкість у парах ртуті, кальцію і літію, не реагує з концентрованою азотною кислотою, „царською горілкою”, мурашковою, лимонною,
щавлевою і виною кислотами. Тому хром і його сплави використовують
для роботи в різних агресивних рідинних і газоподібних середовищах
(деталі й вузли хімічних апаратів, двигунів і високо температурних печей,
гідротехнічних споруд, тощо). Враховуючи невисоку щільність хрому
(7,19 . 103 кг/м3), його стійкість в агресивних середовищах і задовільну
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жароміцність, сплави на основі хрому використовуються для роботи при
високих температурах, наприклад для лопаток газотурбінних двигунів.
Основним недоліком хрому є майже повна відсутність пластичності
нижче температур переходу із в’язкого стану в крихкий, що дорівнює
423 К для нелегованого рекристалізованого хрому промислової чистоти, і
сильне окрихчування в результаті насичення азотом під час роботи на
повітрі при високих температурах.
Методи боротьби з низькотемпературною крихкістю хрому і його
сплавів включають як очищення від домішок впровадження при отриманні металу (наприклад, рафінування, розкиснення, денітритування, тощо)
при плавці, так і спеціальне легування активними нітридо-, карбідоутворюючими добавками (титан, цирконій, тантал, тощо), а також створення
коміркових структур методами механіко-термічної обробки. Хімічний
склад і властивості деяких промислових і дослідних сплавів на основі
хрому наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 Хімічний склад і механічні властивості сплавів на основі
хрому при різних температурах
σВ,
а н,
σ100,
Сплав
Вміст легуючих, %
Ө, К
δ, %
2
МПа
кДж/м
МПа
Низьколеговані пластичні сплави
293
300
5
10
...
ВХ-1
0,02С; 0,04О2; 0,04 N2
1273
80
80
300
15
1773
13
20
200
...
0,1-0,2Ti; 0,1-0,35 V;
293
350
5
10
…
ВХ-2
0,02С; 0,04О2; 0,04 N2
1273
250
30
300
60
Високолеговані сплави
293
950
8
150
…
ВХ-4 0,2Ti; 0,3V; 32Ni; 4,5W
1473
50
…
350
…
Сплави США
300
571
1-2
...
110
7,5W; 0,2Ti; 0,8Zr;
C-207
673
571 17-19
...
при
0,1C; 0,15Y
1323
339 17-21
...
1373 К
2Та; 0,1С
300
442 2-5,4
...
...
1,8 Zr; 0,6Th; 0,09Y;
300
451
21
...
...
0,09С
1088
186
32
...
...
Сr1477
35,3
52
...
...
Та-С
0,6Zr; 0,11Th; 0,07Y;
300
402
14
...
...
0,11С
1088
172
46
...
...
1477
49
90
...
...
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Вплив домішок заміщення на міцність і температуру в’язкокрихкого
переходу призводить до того, що елементи заміщення, що входять в
твердий розчин, можуть в декілька раз підвищити високотемпературну
короткочасну міцність. Тантал і ніобій, що обмежено розчинені в хромі, а
також ванадій, втрачають ефективність при концентраціях вище 0,5 – 1 %.
Дуже ефективними зміцнювачами є вольфрам і молібден, але сплави, що
вміщують ці елементи в кількості 4 % і вище, погано оброблюються.
Цирконій дещо розміцнює сплав.Більшість із цих елементів негативно
впливають на пластичність хрому при низьких температурах, однак залізо,
кобальт і рутеній при легуванні великою кількістю сприяють підвищенню
пластичності подібно “ренієвому ефекту” (табл. 2). При цьому підвищена
ударна в’язкість сплавів зберігається до більш низьких температур.
Таблиця 2 Механічні властивості бінарних сплавів на основі
йодидного хрому при різних температурах загартування Ө, К
Вміст,%
Ө, К
σВ, МПа
σ0,2, МПа
δ, %
φ, %
Прутковий матеріал
100Cr
873
412
363
44
78
38,8Fe
1273
902
667
12
10
51,0Fe
1273
628
549
27
83
40Ni
1373
1108
892
0
3
50Ni
1373
1059
843
25
57
Листовий матеріал
40,0Fe
1273
520
...
0
0
45,5Fe
1273
785
608
5
28
50,8Fe
1273
618
539
10
40
Температурно-швидкісні
умови
впливають
на
показники
пластичності. Ударна в’язкість електролітичного хрому високої чистоти в
діапазоні температур 700 – 1000 К різко зростає, але при 1000 – 1100 К
різко знижується як в зразках з концентраторами напружень, так і без них.
Нове підвищення ударної в’язкості спостерігається тільки при температурах вище 1800 К. Падіння пластичності в цій високотемпературній
області зв’язують з насиченням поверхні металу азотом. Вплив кисню на
міцність і пластичність сплавів хрому невеликий (табл. 3). В деформованих
сплавах хром – нікель при кімнатній температурі азот не так сильно, як у
чистому хромі, впливає на пластичність при вмісті його до 0,5 %.
Промислові вітчизняні сплави ВХ-1 і ВХ-1И (хром технічної чистоти)
вміщують супутні домішки впровадження: азот, вуглець і кисень.
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Таблиця 3 Вплив вмісту кисню на механічні властивості сплаву 50Cr
- 50Fe при 300 К
Вміст кисσВ,
σ0,2,
Вміст кисσВ,
σ0,2,
δ, %
δ, %
-4
-4
ню, 10 % МПа МПа
ню, 10 % МПа
МПа
Відпалені зразки
Холоднодеформовані зразки
26
628
539
32
26
765
755
23
85
677
...
20
85
726
716
28
180
696
628
28
180
834
824
19
260
735
...
30
260
736
706
13
2520
578
500
31
2520
765
755
19
Добавка ітрію рафінує сплав від домішок азоту і кисню і сприяє
підвищенню жаростійкості. Цей сплав може працювати тривалий час при
температурі до 1500 К. Сплав з ітрієм має підвищену пластичність і більш
низький поріг холодноламкості за рахунок включення в процес
деформування механізму двійникування. З цих сплавів виготовляють
прутки, поковки, штамповки.Сплави ВХ-2 і ВХ-2И вміщують титан і
ванадій в твердому розчині і мають більш високі показники довготривалої
міцності (табл.1), ніж ВХ-1 і ВХ1И. Сплави добре деформуються в
гарячому стані. Із них виготовляють листи, прутки, профілі. Робочі
температури – 1400 – 1430 К при довготривалому використанні і 1800 К
при короткочасному режимі роботи.Сплав ВХ-4 є сплавом типу ніхром і
представляє собою складний твердий розчин. Високий вміст нікелю
підвищує концентрацію електронів у гратці хрому, підвищуючи
металічний зв'язок і покращуючи міцносні властивості (межа міцності
підвищується з 270 до 950 МПа, а межа текучості з 190 до 800 МПа). При
цьому покращуються пластичні властивості (δ з 2 – 3 % зростає до 8 – 10 %
і ударна в’язкість з 1 . 10-3 до 15 . 10-3 кДж/м2). Сплав не холодноламкий до
200 К. Недолік сплаву – погані високотемпературні властивості (σВ при
1423 К приблизно дорівнює 50 МПа, а σ100 – 10 МПа замість 150 МПа і 40
МПа в сплаві ВХ-2).
Область високотемпературної втрати пластичності подолана у деяких
нових сплавах на основі хрому. Результати пластометричних іспитів трьох
вітчизняних сплавів на основі хрому показали, що при швидкостях
розтягування 6 – 8 с-1 сплави ВХ-2К і ВХ1-17А високо пластичні в
температурному діапазоні 800 – 1400 К, показуючи подовження вище 60
%, тоді як сплав ВХ-4 до 1470 К має межу подовження 5 – 8 %.
Серед складно легованих хромових сплавів добрим збігом межи
міцності і відносного подовження при кімнатній температурі характеризуються сплави 55Cr–35Fe–10W (δ = 16 %; σВ = 892 МПа) і 60Cr–37Fe–
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3Ni (δ = 16 %; σВ = 1127 МПа). Різниця у властивостях можливо зв’язана з
різною технологією обробки плоских розривних зразків (табл. 4).
Таблиця 4 Властивості складних листових хромових сплавів при
кімнатній температурі
Вміст елементів, %
σВ, МПа
σ0,2, МПа
δ, % φ, %
60Cr; 37,7Fe; 2,3 Мо
883
…
3
…
60Cr; 37Fe; 3 Со
951
…
1,5
…
60Cr; 37Fe; 5 Со
1030
…
1,5
…
60Cr; 37Fe; 3 Ni
1127
…
16
…
40Cr; 46Ni; 10Fe; 2 Mо; 2Nb
530
343
3,9
4,0
46Cr; 48Ni; 2Fe; 2 Mо; 2Nb
618
480
7,1
10,6
55Cr; 35Fe; 10W
892
697
16
26
Результати високотемпературних іспитів на довготривалу міцність і
повзучість для деяких сплавів на основі хрому наведені таблиці 5. Високий
рівень жароміцності мають багатокомпонентні сплави з дисперсним
зміцненням, що вміщують 90 – 95 % хрому: ІМ-16, ІМ-15, СУ-41.
Таблиця 5 Стогодинна міцність сплаву Сr-1Nb-1Y
Ө, К
σ100, МПа, рекр.
σ100, МПа, деф
1088
254
309
1253
130
172
1366
65,2
...
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УДК 669.184.244
ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ КІЛЬКОСТІ ЗАСВОЄНОГО КИСНЮ
КОНВЕРТОРНОЮ ВАННОЮ
В. С. Богушевський, С. В. Жук, Є. К. Бондаренко, О. О. Капусняк
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Досліджена можливість збільшення точності контролю засвоєного
кисню конверторною ванною. Наведене рівняння визначення кількості
засвоєного кисню конверторною ванною по ходу продувки.
Исследована возможность увеличения точности контролирования
кислорода усвоенного конверторной ванной. Приведено уравнение
определения количества кислорода усвоенного конверторной ванною по
ходу продувки.
The possibility if increasing the accuracy of controlling the oxygen
converter bathassimikated.
Вступ
При продувці витрата кисню вибирається із гами вимог, які мають
протиріччя, залагодити які не можливо без взаємних поступок.
Інтенсивністю продувки керують за інформацією про початкові умови і
швидкістю зневуглецювання чи температурі газів, що відходять. Критерієм
керування являється запобігання викидам. Проте дотримання цієї вимоги
знижує продуктивність агрегату і надійність керування через перегрів
елементів водоохолоджених конструкцій. Однією з цілей керування
конверторним процесом є перерозподіл кисню, що вдувається, між
процесом окислювання домішок, які містяться в металі, і шлаком. В
залежності від складу шихти і сортаменту сталей, що виплавляються, цей
перерозподіл може бути різним за величиною. Чим важливіший процес
шлакоутворення, тим більша частина кисню, що вдувається, повинна
надходити у шлак у вигляді оксидів заліза. Для обліку ступеня засвоєння
кисню ванною інтенсивність продувки по її ходу коректується на основі
інформації про тепловий потік на водоохолоджених елементах.
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Постановка задачі
Метою досліджень можливість збільшення точності контролю кисню
засвоєного конверторною ванною.
Методика проведення експерименту
Дослідження проведені за допомогою пристрою контролю засвоєного
кисню конверторною ванною, який представлений на рис.1.
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Рис. 1 Блок–схема пристрою контролю засвоєного кисню конверторною
ванною: 1 – датчик тиску дуття; 2 – блок сигналізації; 3 – перший
функціональний перетворювач; 4 – блок ділення; 5 – перший суматор;
6- вимірювач положення фурми; 7 – датчик положення фурми; 8 – фурма;
9 – другий функціональний перетворювач; 10 – перший інтегратор;
11 – блок І; 12- блок пам’яті; 13 – датчик положення приводу конвертора;
14 – конвертор; 15 – блок затримки; 16 – другий інтегратор; 17 – датчик
витрат води; 18 – охолоджуючий кесон; 19 – витратомір охолодженої води;
20 – третій функціональний перетворювач; 21, 22 – датчики температури
води на вході в кесон і виході з нього; 23 – блок піднесення в ступінь;
24 – другий суматор; 25 – блок введення початкових умов
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Пристрій працює наступним чином. В процесі продувки інформація
про тиск кисню надходить з датчика 1 на блок 2 сигналізації. При
досягненні робочого значення тиску (наприклад, для умов 130 – тонних
конверторів при тиску кисню, рівного 75% номінального значення) на
позиційному вході блоку 2 з’являється «одинична» напруга, яка поступає
на блок 11 І. Одночасно з блоку пам’яті 12 також поступає «одинична»
напруга. Блок 11 І спрацьовує, включаючи перший інтегратор 10.
Одночасно напруга з виходу блоку 11 І надходить на блок затримки 15 і
потім спрацьовує блок пам’яті 12. При цьому відключається блок 11 І і
перший інтегратор 10 зупиняється. Час роботи першого інтегратора 10
визначається настройкою блоку затримки 15 і вибирається таким чином,
щоб зміни вихідної напруги інтегратора при кожному циклі роботи
відповідало зміні номера плавки по кампанії футеровки на одиницю. З
виходу першого інтегратора 10 напруга поступає на другий
функціональний перетворювач 9. Напруга з виходу блоку 9 поступає на
перший суматор 5, куди одночасно надходить напруга з першого
інтегратора 10 та з блоку початкових умов. Відстань сопла фурми 8 до
рівня спокійного металу вимірюється датчиком положення фурми 7 і
перетворюється в напругу у вимірювачі положення фурми 6. Вихідна
напруга першого суматора 5 надходить до блоку ділення 4. Напруга з
пропорційного виходу блоку сигналізації 2 поступає на перший
функціональний перетворювач 3, вихідна напруга якого поступає на вхід
блок ділення 4. Вихідна напруга блоку ділення 4 поступає на другий
суматор 24. Витрата води, яка охолоджує кесон вимірюється датчиком 17
перетворюється в напругу у вимірювачі витрати води 19 і поступає на
третій функціональний перетворювач 20, на який також поступає напруга з
датчиків 21 і 22. Таким чином з виходу третього функціонального
перетворювача 20 знімається напруга, яка в блоці піднесення до ступеня 23
перетворюється і поступає на другий суматор 24, вихідна напруга якого
надходить на вхід другого інтегратора 16, вихідна напруга якого
пропорційна величині засвоєного кисню конверторною ванною. Після
закінчення процесу (зливанні металу) спрацьовує датчик положення
приводу конвертора 13, який надсилає напругу на скид другого інтегратора
16 і на спрацювання блоку пам’яті 12. Пристрій готовий до проведення
наступної плавки.
Результати досліджень
Кількість засвоєного кисню конверторною ванною по ходу продувки
визначається за рівнянням:
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де v - кількість засвоєного кисню конверторною ванною, м3;
P – тиск кисню після регулюючого клапана, Па;
Н – положення фурми відносно конвертора, мм;
N – номер плавки по кампанії футерівки;
G – металічна садка, яка рівна сумі кількості чавуна і скрапу, т;
Q – тепловий потік на кесон, кВт;
 – поточний час продувки, хв.
Вихідна напруга другого
пропорціональна величині

функціонального перетворювача 9
,
вихідна напруга першого

суматора 5 пропорціональна величині
Збільшення точності контролю кількості засвоєного кисню
конверторною ванною досягалося тим, що пристрій контролю кисню
додатково обладнаний блоком піднесення до ступеню, другим суматором
та третім функціональним перетворювачем.
Третій функціональний перетворювач (рис.2) виконаний у вигляді
трьох резисторів R1, R2, R3, з’єднаних між собою в одній точці а, при чому
друга точка б резистора R1 підключена до загальної точки в датчиків 21 та
22 температури води, що охолоджує, друга точка г резистора R2
підключена до другої точки д датчика 21 температури води, що охолоджує
на вході в кесон, а друга точка е резистора R3 підключена до виходу ж
вимірювача 19 витратоміра води, що охолоджує, другий вихід якого з
з’єднаний з другою точкою и датчика 22 температури води, що охолоджує
на виході із кесону. Третій функціональний перетворювач 20 працював
наступним чином. Напруга, пропорціональна витраті води, яка охолоджує
кесон, що поступає з вимірювача 19 витрати води, множиться на
послідовно з’єднаних термометрах опору датчиків 21 і 22 на суму величин,
пропорціональних алгебраїчній сумі температур води, що охолоджує кесон
на вході і на виході з нього. Але так як термометр опору на вході в кесон
виконаний із напівпровідникового термістора, а на виході з нього із
металу, то збільшення температури води на вході приводить до зменшення
суми, а збільшення температури води на виході – до збільшення суми.
Погодження характеристик термометрів опору проводиться опорами R1 і
R2, а виходу вимірювача 19 з сумарною напругою – опором R3. Таким
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чином, вихідний сигнал другого інтегратора 16 відповідає кількості
засвоєного кисню конверторною ванною.
до датчика 22
и

д
в

до вимірювача
19

до датчика 21
ж

з

a

б

г
R1

R2
R3

е
20

до блоку 23

Рис. 2 Схема третього функціонального перетворювача
Висновки
1. Вихідний сигнал другого інтегратора 16 відповідає кількості
засвоєного кисню;
2. Використання даного пристрою контролю засвоєного кисню
конверторною ванною дозволяє здійснити контроль з більш викою
точністю, підвищити якість сталі, що виплавляється та знизити її
собівартість.
Література

1. 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.
2. 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.
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УДК 669.184.244
ПАРАМЕТРИ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ПЕРІОДАМИ
КИСНЕВО–КОНВЕРТОРНОГО ПРОЦЕСУ
В. С. Богушевський, С. В. Жук, Я. Д.Чернушевіч
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Досліджена можливість автоматичного контролю періодів киснево
– конверторної плавки з високою надійністю. Наведені параметри для
визначення моментів закінчення і початку періодів киснево – конверторної
плавки.
Исследована возможность автоматического контролирования
периодов кислородно – конверторной плавки с высокой надежностю.
Наведены параметры для опредиления моментов окончания и начала
периодов кислородно – конверторной плавки.
The possibility of automatically the phases of oxygen – heat converter with
highreliability.
Вступ
Відомі способи контролю технологічних операцій, при яких періоди
технологічних операцій формуються введенням інформації вручну
оператором конвертера. Внаслідок великого навантаження в багатьох
випадках оператор вводить інформацію несвоєчасно, що вимагає
присутності контролера для її коректування.
Близьким є спосіб, який визначає періоди конвертерного процесу за
інформацією, що поступає від позиційних вимикачів, які розташовані на
технологічному обладнані. Так, завантаження брухту вводиться вручну
оператором конвертера, заливання чавуну, зливання шлаку й сталі –
відповідними фотоголовками, початок процесу продувки по висоті
кисневої фурми у поєднанні з відкриттям клапана витрати кисню [1].
Недоліком даного способу є те, що виникають помилкові ситуації у
спрацюванні позиційних вимикачів, які призводять до порушення
контролю технологічних операцій. Наприклад, фотоголовки можуть
спрацювувати при викидах металу із конвертера, роботі зварювальних
апаратів в цеху, сигнали від позиційних вимикачів можуть бути
результатом вібрацій або електричних наводок, киснева фурма подається в
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конвертер не тільки при продувці, а й при роздуві шлаку, торкретуванні
футерівки. Все це призводить до низької надійності відомого способу.
Постановка задачі
Метою досліджень є автоматичний контроль періодами киснево –
конверторного процесу з високою надійністю.
Методика проведення експерименту
Поставлена задача вирішується тим, що при автоматичному контролі
періодів киснево – конверторної плавки передбачений контроль положення
конвертера, моментів та періодів плавки, відповідно до циклограми:
початок/кінець циклу плавки – завантаження брухту – заливання чавуну –
початок продувки – переривання продувки – скочування шлаку – кінець
продувки – початок додувки – кінець додувки – зливання сталі – зливання
шлаку, а також тривалості окремих періодів, що дозволяє ігнорувати будьякі позиційні сигнали, які приходять в моменти не відповідні положенню
конвертера, послідовності надходження сигналів або мінімальній
тривалості періодів.
Результати досліджень
При визначені часу початку і закінчення технологічних періодів
конверторної плавки разом з використанням відповідних дискретних
сигналів від фотоголовок (заливання чавуну, зливання сталі, зливання
шлаку), схем керування відкриванням/закриванням відсічного клапану і
опусканням фурми/юбки конвертора (продувка/додувка), аналізувалися:
признаки попередніх технологічних операцій; кут повороту (положення)
конвертора; тривалість технологічних операцій. При визначенні
початку/закінчення продувки (додувки), крім того контролювалось
поточне значення положення фурми (Н) і витрати кисню (v), для яких
повинні виконуватися умови: H < Hmax та v > vmin .
Процес продувки може розпочатися тільки при наявності інформації
про завантаження брухту (положення конвертора при завантаженні
знаходиться в межах 3200 - 3400, мінімальний час завантаження 2 хвилини,
наявність попереднього сигналу початок циклу плавки), заливання чавуну
(положення конвертора при заливані знаходиться в межах 3100 - 3400,
мінімальний час заливання чавуну 2 хвилини, наявність сигналу від
відповідного фотодатчика і попереднього сигналу завантаження брухту).
Продувка (положення конвертора  10, наявність попереднього сигналу
“заливання чавуну”, і сигналів про опускання фурми й відкриття кисневого
клапану, а також виконання умови H < Hmax та v > vmin). Процес продувки в
середньому триває ср, наприклад, для конвертерів ємністю 160 т 20
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хвилин, при положенні конвертора  10 та середній висоті фурми (1,0) м.
Переривання продувки (наявність попереднього сигналу “продувка”,
сигналів про піднімання фурми й закриття кисневого клапану, мінімальний
час 1 хвилина і виконанні умови – тривалість продувки менша за 0,8ср).
Скочування шлаку (положення конвертера 280 – 2700, мінімальний час 1
хвилина, наявність попереднього сигналу “переривання продувки” і
сигналу від відповідного фотодатчика). Кінець продувки (наявність
попереднього сигналу “продувка”, сигналів про піднімання фурми,
закриття кисневого клапану й зливання шлаку, мінімальний час 1 хвилина
і виконанні умови – тривалість продувки більша за 0,8ср, положення
конвертера 280 – 2700, мінімальний час 1 хвилина). Додувка (положення
конвертора  10, наявність попереднього сигналу “кінець продувки”, і
сигналів про опускання фурми й відкриття кисневого клапану, а також
виконання умови H < Hmax та v > vmin, мінімальний час 0,25 хвилини).
Кінець додувки (наявність попереднього сигналу “додувка”, сигналів про
піднімання фурми, закриття кисневого клапану й зливання шлаку,
мінімальний час 1 хвилина і виконанні умови – тривалість додувки більша
за 0,25 хвилини, положення конвертера 280 – 2700, мінімальний час 1
хвилина). Зливання сталі (наявність попереднього сигналу “кінець
продувки/додувки” і сигналу від відповідного фотодатчика, положення
конвертора 60 - 1000, мінімальний час 4 хвилини). Зливання шлаку
(наявність попереднього сигналу “зливання сталі” і сигналу від
відповідного фотодатчика, положення конвертора 270 - 2000, мінімальний
час 1 хвилина). Після закінчення зливання шлаку (наявність попереднього
сигналу “зливання шлаку”, положення конвертера  10 – 2700, формується
сигнал “кінець поточного циклу/початок циклу наступної плавки”.
Висновки
1. Запропонований спосіб дозволяє враховувати всі припущення і
похибки, які вносяться при вимірюванні параметрів.
2. Наступний період плавки не може розпочатися без відсутності
інформації про закінчення попереднього періоду, що виключає можливість
появи аварійної ситуації.
3. Додатковий аналіз признаків попередніх технологічних операцій,
куту повороту (положення) конвертора, тривалості технологічних операцій
дозволяє контролювати періоди конверторної плавки з більшою точністю.
Література

1. Богушевський, В. С. АСУ ТП производства стали в конвертерах [Текст] / В. С.
Богушевський, Н. А. Рюмшин, Н. А. Сорокин. – К.: Техніка, 1991. – 180 с.
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УДК 669.18 (075.8)
СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ НІКЕЛЮ І КОБАЛЬТУ
В. С. Богушевський, Х. І. Зайцева
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуті конструкційні, електротехнічні та з особливими
властивостями нікелеві слави, а також сплави на основі кобальту.
Наведені механічні властивості окалиностійких сплавів на нікелевій
основі, деформуємих жароміцних нікелевих і залізонікелевих сплавів,
механічні властивості конструкційних сплавів нікелю і наплавкових
матеріалів на основі кобальту.
Рассмотрены конструкционные, электротехнические и с особыми
свойствами никелевые славы, а также сплавы на основе кобальта.
Приведенные механические свойства окалиностойких сплавов на никелевой
основе, деформируемых жаропрочных никелевых и железоникелевых
сплавов, механические свойства конструкционных сплавов никеля и
наплавкових материалов на основе кобальта.
A construction is considered, electrical engineerings and with the special
properties nickeliferous glory, and also alloys on the basis of cobalt.
Mechanical properties of nonsealing alloys are resulted on nickeliferous basis,
deformuemikh heatproof nickeliferous and zalizonikelevikh alloys, mechanical
properties of construction alloys of nickel and naplavkovikh materials on the
basis of cobalt.
Вступ
Здатність нікелю розчиняти в собі значну кількість інших металів
зберігаючи при цьому пластичність привела до створення великого числа
нікелевих сплавів. Корисні властивості нікелевих сплавів певною мірою
обумовлені властивостями самого нікелю, серед яких поряд із здатністю
утворювати тверді розчини з багатьма металами виділяються
феромагнетизм, висока корозійна стійкість в газових і рідких середовищах,
відсутність алотропічних перетворень. Важливу роль в техніці грають
леговані сплави Ni— Cr, Ni— Мо і Ni— Mn, що характеризуються цінним
поєднанням електричних властивостей: високим питомим електричним
опором, малим значенням температурного коефіцієнта електричного
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опору, малим значенням термо-ЕРС в парі з міддю. Головна область
застосування таких сплавів— малогабаритні резистивні елементи, від яких
вимагається сталість електричних властивостей в процесі служби. Сплави
на основі Ni— Мо і Ni— Cr застосовують також для виготовлення
малогабаритних тензорезисторів, що характеризуються майже лінійною
залежністю зміни електричного опору від величини пружної деформації.
Для хімічної апаратури, що працює у сильно агресивних середовищах.
Наприклад, для середовищ соляної, сірчаної і фосфорної кислот різної
концентрації при температурах, близьких до температури кипіння, широко
використовуються сплави Ni— Мо або Ni— Cr— Мо, відомі під назвою
хастелой, реманіт та ін. (марки H70M28, Н70М28Ф, Х15Н55М16В,
Х15Н65М16В). Ці сплави перевершують по корозійній стійкості в
подібних середовищах усі відомі корозієстійкі сталі. Кобальт у вигляді
порошку використовують в основному в якості добавки до сталей. При
цьому підвищується жароміцність сталі, поліпшуються її механічні
властивості (твердість і зносостійкість при підвищених температурах).
Кобальт входить до складутвердих сплавів, з яких виготовляється
швидкорізальний інструмент. Один з основних компонентів твердого
сплаву – карбід вольфраму або титану – спікається в суміші з порошком
металевого кобальту. Саме кобальт покращує в'язкість сплаву і
зменшуєйого чутливість до поштовхів і ударів. Останнім часом кобальт і
його сплави почали застосовуватися при виготовленні феритів, у
виробництві «друкованих схем» в радіотехнічній промисловості, при
виготовленні квантових генераторів і підсилювачів. Кобальтат літію
застосовується як високоефективний позитивний електрод для
виробництва літієвих акумуляторів. Силицид кобальту відмінний
термоелектричний матеріал і дозволяє виробляти термоелектрогенератори
з високим ККД.
Сплави нікелю
Особливості сплавів нікелю із залізом, хромом, міддю, кобальтом,
манганом, молібденом, вольфрамом і деякими іншими металами
полягають в тому, що вони є твердими розчинами заміщення в широкому
діапазоні температур і концентрацій. При цьому зі зростанням зміцнення
зберігається висока пластичність сплавів. Нікелеві сплави на основі
твердих розчинів характеризуються добрими магнітними й електричними
властивостями, жароміцністю й корозійною стійкістю.
Ряд металів (алюміній, титан, ніобій, тантал, берилій, гафній та інші)
мають невисоку розчинність в нікелі. Складнолеговані нікелеві сплави, що
вміщують ці елементи, зміцнюються в процесі розпаду перенасичених
твердих розчинів і використовуються в основному як жаростійкі (табл. 1,
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2) й жароміцні (3 – 5). Жароміцні сплави експлуатуються в навантаженому
стані при високих температурах і короткочасних витримках, жаростійкі
призначені для роботи при високих температурах в мало навантаженому
стані протягом довгого часу (до 10000 годин).
Нікелеві сплави поділяються на конструкційні, електротехнічні,
сплави з особливими фізичними і хімічними властивостями, жароміцні й
жаростійкі. Конструкційні нікелеві сплави відносяться, за винятком
монель-металу (НМЖМц28-2,5-1,5), до низьколегованих. Вони відрізняються підвищеною механічною міцністю, доброю пластичністю й
корозійною стійкістю. Електротехнічні сплави мають велике значення
термоелектрорухомої сили, високий електричний опір і жаростійкість. Це
відомі сплави алюмель, хромель, ніхром, фероніхром й інші, що використовують для виготовлення термопар, резисторів, нагрівачів і
тензорезисторів (табл. 6, 7).
Нікелеві сплави з особливими фізичними і хімічними властивостями
поділяються на магнітомя’кі (табл. 8) й корозійностійкі сплави зі
структурою твердого розчину (табл. 9). Магнітом’які сплави отримують
при легуванні нікелю залізом. Найбільшу магнітну проникність у слабких
полях мають пермалої, що вміщують 70 – 85 % Ni. До нікелевих сплавів з
особливими властивостями відносяться матеріали з заданим температурним коефіцієнтом лінійного розширення (табл. 10). Жароміцні нікелеві
сплави працюють при температурах 823 – 1303 К і поділяються на ливарні
й такі, що деформуються. Жароміцні властивості сплавів, що
деформуються отримують при старінні загартованих сплавів. При цьому
виділяється інтерметалідна γ/ - фаза типу Ni3(Ti, Al) або фаза Ni3Al. При
нагріванні деформуємих нікелевих сплавів вище температури старіння
відбувається суттєве розміцнення матеріалу, однак жароміцні властивості
практично відновлюються при наступному нагріванні металу до
температури старіння.
Ливарні жароміцні нікелеві сплави за фазовим складом подібні таким,
що деформуються, але звичайно вміщують більшу кількість алюмінію і
титану (табл. 11). Напівфабрикати із нікелевих сплавів виготовляють у
вигляді листів, стрічок, смуг, дроту й прутків, а також труб.
Для виготовлення пружних елементів широко використовують поряд
з берилієвими бронзами також і аустенітні дисперсійно-тверднучі сплави
на залізнохромонікелевій основі.
Як пружні сплави з низьким електроопором розповсюджені
нікелеберилієві сплави ЭИ996 (25 % Ве) і ЭИ996М з добавкою молібдену.
Пружні чутливі елементи прецизійних приладів, що працюють в різних
температурних умовах, виготовляють із сплавів типу елінвар, що мають
низький температурний коефіцієнт модуля пружності (табл. 12, 13). Із
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сплаву 42НХТЮА виготовляють волосяні спіралі годинників й інші
відповідальні деталі.
Таблиця 1 Механічні властивості окалиностійких сплавів на нікелевій
основі при температурі іспитів Ө, К після термообробки
Сплав
Виріб
Термообробка
Ө, К σВ, МПа
δ, %
ХН38ВТ
Лист ГК
З,1393,пов.
293
600-700
60
293
700-780
40
ХН78Т
З,1253-1293, пов
Те ж
1073
220
40
(ЭИ435)
або в
1273
65
100
ХН75МБТЮ Лист ГК і
З,1323-1353,
293
750
40
(ЭИ602)
ХК
пов.
1073
250
40
293
750
25
Лист ХК
З,1373,пов.
ХН70Ю
1173
110
30
(ЭИ652)
293
750
30
ГК
З,1473,пов.
1173
150
20
293
800
60
Лист ХК
З,1473,пов.
ХН60ВТ
1173
230
50
(ЭИ868)
293
750
40
Прутки
З,1433±10,пов.
1173
200
30
ХН45Ю
Нагрів 1423,
293
600
50
Лист
(ЭП747)
пов.
1173
70
35
Таблиця 2 Межа триваломіцності і повзучості жаростійких сплавів
нікелю при температурі Ө, К, після оптимальної термообробки
Сплав
Ө, К
σ100, МПа
σ1000, МПа
σ5/100, МПа
ХН38ВТ
1073
80
52
63
(ЭИ703)
1173
30
...
21
ХН78Т
1073
45
...
18
(ЭИ435)
1173
15
...
7
ХН75МБТЮ
1073
70
150 (200 год)
43
(ЭИ602)
1173
22
70 (200 год)
14
ХН70Ю
1073
90
80 (300 год)
...
(ЭИ652)
1173
35
...
25
ХН60ВТ
1073
60
40
...
(ЭИ868)
1173
35
20
24 (σ0,2/100)
ХН45Ю
1373
9
5
...
(ЭП747)
1473
5
2,5
...
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Таблиця 3 Механічні властивості деформуємих жароміцних
нікелевих і залізонікелевих сплавів при температурі Ө, К
σ0,2,
ан,
ТермоσВ,
δ, φ,
НВ,
Сплав
Ө, К
МП
кДж/м
обробка
МПа
% %
МПа
2
а
З,1353+Ст.
ХН77ТЮ
293 1000 600 25 28
800
2850
, 973,
(ЭИ437А)
973
620
... 5,0 12
...
...
16год
ХН77ТЮР
293 1000 650 20 21
500
2850
Те ж
(ЭИ437Б)
973
750
...
15 20
...
...
293 1000 650 25 ...
800
ХН56ВМТЮ Нагрів до
973
750 600 5,0 ...
...
(ЭП199)
1473
1073 700 600 5,0 ...
530
З,1373+Ст. 293 1180 720 20 20
400
...
ХН57МВТЮ
,1023, 3-5
973 1000 700 15 20
600
...
(ЭП590)
год
1073 700 620 20 25
600
...
ХН62ВМКЮ З,1493+Ст. 293 1175 80 18 20
350
3130
(ЭИ867)
,1223, 8год 1173 580
... 6,0 9,0
...
...
Таблиця 4 Модуль пружності і межа повзучості жароміцних сплавів
Е, ГПа, при
σε/τ, МПа, при температурі, К
температурі, К
Сплав
873
973
1073
873
973
1073
ХН77ТЮР
160
155
135
...
...
150(0,2/102)
ХН35ВТ
169
161
...
170(1/104) ...
...
4
ХН80ТБЮ
190
180
...
350(1/10 ) ...
...
ХН70ВМЮ
...
199
191
...
...
130(0,2/105)
ХН78Т
140
120
95
...
...
18(5/102)
ХН67МВТЮ 182
173
164
...
...
90(1/105)
Таблиця 5 Межа втомлюваності жароміцних сплавів в залежності від
температури
σ-1, МПа, на базі 107 циклів при температурі, К
Сплав
Зразки
293
873
973
1073
1173
Гладкі
420
352
370
350
180
ЭИ598
Надрізані
334
332
278
295
...
Те ж
380
370
362
350
280
ЭИ826
Те ж
240
260
280
265
180
«
...
...
310
340
320
ЭИ867
«
...
...
260
260
260
ЭИ617
Гладкі
355
340
375
340
280
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Таблиця 6 Механічні властивості сплавів з високим омічним
в залежності від температури, Ө, К, після термообробки (ТО)
Сплав
Режим ТО Ө, К σВ, МПа σТ, МПа δ, %
293
660
270
31,9
Х15Н60
Отж.,1223,
973
292
230
30,0
Х15Н60-Н
20хв,охл.,в 1173
106
...
24,3
(фероніхром)
1473
29
...
17,0
293
667
...
45,5
Х20Н80
Отж.,1473,
973
445
...
40,0
Х20Н80-Н
20хв,охл.,в 1173
94,5
...
55,0
(ніхром)
1473
23,4
...
101,8

опором
φ, %
59,8
52,4
44,6
32,9
61,0
40,2
82,2
98,0

Таблиця 7 Механічні властивості термоелектронних сплавів (ГОСТ
22666-77): числівник – м’який відпалений; знаменник – твердий
деформований
Сплав
σВ, МПа
НВ, МПа
δ, %
НМцАК2-2-1 (алюмель)
620/920
1280/2650
32/2,5
ТНХ9,5 (хромель)
700/1040
1400/3000
32/3,5
КНХ9 (хромель)
700/1040
1400/3000
32/3,5
Таблиця 8 Механічні властивості магнітом’ягких сплавів з високою
проникністю, числівник – після холодної деформації, знаменник – після
відпалу (ГОСТ 10160-75)
Сплав
Е, ГПа σВ, МПа
σТ, МПа
НВ, МПа
δ, %
φ, %
79НМ
210 (1) 1050/500 1000/150 2100/1200
3/50
.../...
50НХС
... (2)
900/500
850/150
1900/1250
2/40
.../...
45Н
200 (3)
750/...
750/...
1700/1300
3/...
15/...
50НП
160 (4)
800/450
700/150
1700/1300
3/35
15/60
27КХ
220 (5) 1100/600
.../300
2400/1900
2/40
.../...
47НК
200 (6)
900/500
.../150
1600/1300
3/40
.../...
79Н3М 210 (7) 1050/500 1000/150 2100/1200
3/50
.../...
Таблиця 9 Механічні властивості сплавів на нікелевій основі для
використання у дуже агресивних середовищах
Сплав
Е, ГПа
σВ, МПа σ0,2, МПа δ, %
φ, %
ан, кДж/м2
ХН65МВ
230
850
400
35
45
500
Н70М
...
850
400
45
45
500
Н70МФ
210
950
400
45
45
500
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Таблиця 10 Механічні властивості сплавів із низьким
коефіцієнтом теплового розширення
Режим
Е,
σВ,
σТ,
НВ,
Сплав
термообробки
ГПа МПа МПа МПа
36Н
З,1103,в+О,588,
151 455
261 1310
(інвар)
1год+Ст.,368, 48год
Отж.,1173,1год, охл.
32НКД
144 459
319 1430
з піччю
29НК (ковар)
З,1223,в
148 530
360
...
Отж.,1173,1год, охл.
42Н (фені)
150 475
290
...
з піччю

і заданим
δ, φ,
% %
45,
78,1
5
41 71,8
37 73
37,
62,5
5

Таблиця 11 Механічні властивості ливарних жароміцних сплавів на
нікелевій основі при температурі Ө, К
Режим
σВ,
σ0,2, σ100,
δ,
φ,
ан,
Сплав
Ө, К
термообробки
МПа МПа МПа %
% кДж/м2
Отж,1423,7
293
750
...
...
8,5 14 150-250
ЖС3
год+З,пов.
1173 400
...
100 4,0 7,0
...
ЖС3Отж,1473,7
293 1050 800
...
6,0 10 300-600
Д
год+З,пов.
1173 750
...
290 8,0 8,0 280-340
Отж,1473,4
293 1040
...
...
1,0 2,0 200-400
ЖС6
год+З,пов.
1173 750
...
280 2,5 3,0 300-350
ЖС6293 1000
...
...
2,5 6,5 100-300
Те ж
К
1173 780
...
320 2,0 3,0
...
Таблиця 12 Механічні властивості прецизіційних сплавів
особливими пружними властивостями
НВ,
Сплав
Режим ТО
σВ, МПа σТ, МПа
МПа
42НХТЮ
З,1223,в
700
...
1300
(елінвар)
З,1223,в+О,1023,4год
1250
800
3000
З,1223,в
650
...
1300
44НХТЮ
З,1223,в+О
1500
800
3000
36НХТЮ
3,1253-1373
650
300
1550
(ЭИ702)
З,1253+О.948,4год
1250
900
3750
З,1423
750
...
1900
40КНХМ
3,1423+О,773-823,4год
750
...
...
З,1423
725
...
1900
40КНХМВ
З,1423+О,773,4год
750
...
...
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δ, %
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20
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20
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16
45
47,5
45
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Таблиця 13 Модуль пружності і модуль здвигу деяких прецизіційних
сплавів в залежності від температури
E / G, ГПа, при температурі, К
Сплав
293
473
573
673
773
823
36НХТЮ
202 /79 194 /75 185 /73 179 /68 170/65,7 ... / 65
36НХТЮМ5
211 /...
200/...
194 /...
184 /...
176 /...
... /...
36НХТЮМВ 211/81
204/79
195/76
186/72
180/68
.../67
Сплави кобальту
Сплави, у яких кобальт є основним легуючим елементом, мають
добру жаростійкість, високу корозійну стійкість і особливі магнітні
властивості. Широке застосування знайшли сплави кобальту з залізом,
хромом, нікелем, молібденом, вольфрамом й іншими важкими металами.
Такі сплави представляють собою, як правило, тверді розчини і
поділяються на тверді, жароміцні і магнітні. До сплавів підвищеної
зносостійкості і твердості відносять стелити, що відрізняються високою
стійкістю проти стирання й корозії. Їх використовують, як наплавковий
матеріал для реставрації крайок ріжучих інструментів, робочих поверхонь
деталей машин (табл. 14). В невеликих кількостях (від 3 до 25 %) кобальт
входить у склад твердих сплавів типу ВК, ТК, і ТГК як зв’язка карбідів
вольфраму, титану й танталу.
Таблиця 14 Механічні властивості конструкційних сплавів нікелю і
наплавкових матеріалів на основі кобальту (ГОСТ 1525-75, 19241-80,
21449-75)
Сплав
Е, ГПа σВ, МПа σ0,2,МПа δ, % φ, % НВ, МПа
Конструкційні матеріали
НК-0,2
...
400
...
40
91
...
НМг0,11
...
400
...
35
...
...
НВМг3-0,08в
...
455
173
46
...
...
НМц5
210
750
220
18
60
1500
НМЖМц28-2,515
182
450
175
25
65
1200
(монель-метал)
Наплавкові матеріали
В2К
...
600-700
...
...
...
46-48*
ВК3
...
600-700
...
...
...
42-43*
*НRC
Жаростійкі сплави, що вміщують до 50 % Со, добре опираються
термічній втомлюваності. Кобальт також є одним із основних елементів
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різних магнітних сплавів, як магнітом’яких, так і магнітотвердих типу
ЮНДК і ЮНДКТ (альні, альніко, альнісі, магніко), що використовуються
для виготовлення постійних магнітів. До магнітних відносяться також
сплави вікалой, комол, пермендюр й інші, що є ковкими сплавами.
Сплави кобальту, що вміщують вище 20 % Сr, стійкі до мінеральних
кислот. Добавки невеликої кількості молібдену або вольфраму також
підвищують корозійну стійкість сплавів.
Висновки
В даній роботі були розглянуті сплави на основі нікелю та кобальту.
Наведені таблиці з механічними властивостями сплавів. Було визначено
що сплави, у яких кобальт є основним легуючим елементом, мають добру
жаростійкість, високу корозійну стійкість і особливі магнітні властивості, а
нікелеві сплави на основі твердих розчинів характеризуються добрими
магнітними й електричними властивостями.
Література
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УДК 669.184
КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ КОНВЕРТЕРНОЇ ПЛАВКИ
В. С. Богушевський, К. М. Зубова, К. О. Сергеєва
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Наведені результати досліджень розрахунку металевої частини
шихти в умовах діючого виробництва. Досліджено одночасний вплив на
масу чавуну таких параметрів, як температура чавуну та вміст силіцію,
температура чавуну та температура сталі, вміст силіцію в чавуні та
температура сталі на виході.
Приведены результаты исследований расчета металлической части
шихты в условиях действующего производства. Исследовано
одновременное влияние на массу чугуна таких параметров, как
температура чугуна и содержания силиция, температура чугуна и
температура стали, содержание силиция в чугуне и температура стали
на выходе.
The research results for calculation the metallic part of charge in the
conditions of operating production are resulted. The simultaneous influence of
the mass cast-iron parameters such as temperature of cast-iron and content
silicon, temperature of cast-iron and temperature of steel, the content of silicon
in the cast-iron and steel temperature at the outlet were investigated.
Задачі та результати досліджень
За плавками поточного виробництва нами проведено пасивний
експеримент, що дозволив отримати парні залежності між витратою
чавуну на плавку і його температурою, вмістом силіцію у чавуні і
кінцевою температурою металу на повалці (рис. 1) [1, 2].
Враховуючи, що сумарна маса чавуна і брухту дорівнює 380 тон,
тобто кількість брухту однозначно визначається після визначення маси
чавуну, дослідження залежностей для кількості брухту не проводили.
Аналітичний вигляд залежностей має вигляд:
тч = – 0,37tч + 773,8; r = 0,658; σ = 0,9 т; Р > 0,950;

(1)

тч= – 45,5Siч+349,35; r = 0,703; σ = 0,85 т; Р > 0,950;

(2)
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тч = 0,23tc – 85,5; r = 0,715; σ = 0,81 т; Р > 0,950,

(3)

Таким чином встановили, що при збільшенні температури чавуну і
вмісту силіцію у ньому масові витрати чавуну на плавку зменшуються, а
масові витрати брухту – збільшуються. При збільшенні заданої
температури металу на повалці масові витрати чавуну на плавку
збільшуються, а масові витрати брухту – зменшуються. Збільшення
масової витрати чавуну на плавку на 5 тон (при відповідному зниженні
масової витрати брухту) збільшує питомі витрати чавуну на 13 кг/т шихти.

1650

1670

1690

2

3

mч, т

tc, оС

310

290

1

270
1240 1280
0,5

0,9

1320

tч, 0С

1,3

Siч, %

Рис. 1 Залежність між витратою чавуну на плавку, температурою чавуну
(1), вмістом силіцію у чавуні (2) і кінцевою температурою металу на
повалці (3)
Нами досліджено одночасний вплив на масу чавуну таких параметрів,
як температура чавуну та вміст силіцію, температура чавуну та
температура сталі, вміст силіцію в чавуні та температура сталі на виході.
Всі ці залежності показані на рис. 2.
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а

б

в
Рис. 2 Вплив на масу чавуну його температури та вмісту силіцію (а),
температури чавуну та сталі (б), вмісту силіцію в чавуні та температури
сталі (в)
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Виявлено, що при мінімальному вмісту кремнію у чавуні і
мінімальній температурі чавуну, витрати чавуну на плавку будуть
найбільшими – 330 тон. Найменше значення витрат чавуну на плавку – 270
тон, досягається при 1,45 % кремнію у чавуні та при мінімальній
температурі сталі на повалці.
Аналіз наведених залежностей показує, що розкид розрахованих
значень маси чавуну великий, тому вирішено дослідити вплив трьох
параметрів. Для того, щоб виявити одночасний вплив вмісту силіцію,
кінцевої температури металу на повалці та температури чавуну на масові
його витрати, проводили повний факторний експеримент (табл. 1.)
Таблиця 1. Матриця повного факторного експерименту
№
X1
X2
X3
X1 X2
X1 X3
X2 X3 X1Х2Х3
досліду
0
0
0
0
0
0
0
1

Y
293,125

2

–1

–1

–1

+1

+1

+1

–1

315

3

+1

–1

–1

–1

–1

–1

+1

285

4

–1

+1

–1

–1

+1

+1

+1

280

5

+1

+1

–1

+1

–1

–1

–1

270

6

–1

–1

+1

+1

–1

–1

+1

330

7

+1

–1

+1

–1

+1

+1

–1

300

8

–1

+1

+1

–1

–1

–1

–1

290

9

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

275

10

0

0

0

0

0

0

0

293,125

Під час експерименту вміст силіцію у плавках (Х1) набував значень
0,55 і 1,45 %, температура чавуна (Х2) – 1240 і 1365 0С, температури металу
на повалці (Х3) – 1650 і 1710 0С. Вихідною величиною була витрата чавуну
(Y). Для контролю відсутності дрейфу під час експерименту, що
викликаний неконтрольованими параметрами, перед початком і в кінці
досліджень проводили плавки з середніми значеннями параметрів.
Кінцеве рівняння, що отримане у результаті експерименту, має
вигляд:
mч = 335,535 – 23,61·Siч – 0,23·tч + 0,1875·tс+0,0067·Siч·tч –
– 0,0079·tч·tс – 0,000013· Siч·tс – 0,00000055·Siч·tч·tс.
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Дрейф під час експерименту, що викликаний неконтрольованими
параметрами практично відсутній.
Рівняння (4) дозволяє розрахувати металеву частину шихти і замовити
необхідну кількість металевого брухту і чавуну. Враховуючи технологічні
особливості конвертерного цеху (одночасне завантаження брухту в
шихтовому відділенні на декілька плавок, несвоєчасну передачу аналізу
про хімічний склад чавуна) проводять коректування розрахунків, що
отримані за формулою (4).
Маса брухту на плавку прогнозується з урахуванням інформації про
параметри трьох раніше проведених плавок, що містить в собі масу
брухту, що прогнозується, фактичну масу брухту та вапняку на поточній
плавці, температуру металу фактичну та задану на плавці. Значення маси
брухту на плавку передається у шихтове відділення після закінчення
поточної плавки.
n2

m бр(n  1) 

m
n

бр.фn

n2

n2

n

n

 2 m вп.фn  0,1 ( tм.фn - tм.зn)
4

,

(5)

де m(брn+1) – маса брухту, що прогнозується на (n+1) плавку, т;
mбр.фn , mвп.фn – фактична маса відповідно брухту і вапняку на n-й
плавці, т;
tм.фn, tм.зn – температура металу відповідно фактична й задана на n-й
плавці, 0С.
Коректування шихтовки плавки виконують при відхиленнях
параметрів металу від заданих, отриманих після закінчення продувки:
– по температурі металу – на 20 0С та більше;
– по масовій частці вуглецю у металі – більше +0,02 % від заданого.
Для підвищення чи зниження температури металу на 20...25 0С,
масову витрату чавуну змінюють на 5 т з відповідним збільшенням чи
зменшенням масової витрати брухту на таку ж величину.
Для підвищення масової частки вуглецю у металі на 0,01 % без зміни
температури, масову витрату чавуну збільшують, а масову витрату брухту
зменшують на 2,5 т відповідно.
Висновки
Виявлено, що при мінімальному вмісту кремнію у чавуні і
мінімальній температурі чавуну, витрати чавуну на плавку будуть
найбільшими – 330 тон. Найменше значення витрат чавуну на плавку – 270
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тон, досягається при 1,45 % кремнію у чавуні та при мінімальній
температурі сталі на повалці.
Коректування шихтовки плавки виконують при відхиленнях по
температурі металу на 20 0С та по масовій частці вуглецю у металі більше
+ 0, 02 %.
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УДК 669.184:658.012.011.66
ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ КОНВЕРТЕРНОГО
ПРОЦЕСУ
В. С. Богушевський, Д. В. Мамчик
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Досліджена можливість автоматичного контролю швидкості
зневуглецювання в кисневому конверторі під час продувки за акустичними
характеристиками газів, що відходять. Розроблена конструкція приладу
контролю. Наведені техніко-економічні показники експлуатації пристрою.
Исследована возможность автоматического контроля скорости
обезуглероживания в кислородном конвертере в процессе продувки по
акустическим характеристикам отходящих газов. Разработана
конструкция устройства контроля. Приведены технико-экономические
показатели эксплуатации устройства.
The possibility of an automatic control for the speed of decarburization in
BOF during the purge process with the acoustic characteristics of the waste
gases is researched. The design of the control device is developed. Technical
and economic parameters of the device are listed.
Вступ
Найбільш розповсюдженим способом контролю зневуглецювання
ванни конвертера є контроль хімічного складу газів, що відходять [1 – 3].
Незважаючи на багату палітру швидкодіючих газоаналізаторів, основною
вадою відомого метода є інерційність систем відбору й підготовки проби
газу. Середня інерційність цих систем дорівняє 20 с, перевищуючи іноді
цей час в двічі. При швидкостях зневуглецювання 20 – 25 %/хв. похибка,
що обумовлена інерційністю, складає 0,06 – 0,08 %/хв. і є дуже високою
[4]. Метою досліджень є зменшення інерційності контролю швидкості
зневуглецювання.
Дослідження виконувались у НТУУ “Київський політехнічний
інститут” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за темами
„Принципи створення математичної моделі системи управління кисневим
конвертером” і „Математичні моделі й алгоритми системи управління
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кисневим конвертером”, Державні
0109U001838 і 0110U002880.

реєстраційні

номера

відповідно

Постановка задачі
Теоретично обґрунтувати і експериментально дослідити можливість
використання акустичних характеристик газів, що відходять, для контролю
швидкості зневуглецювання.
Методика проведення експерименту
Дослідження технологічних закономірностей проводились на
конвертерах ємності 160 тон [5]. Технологія продувки в процесі
досліджень характеризувалася наступним чином. В конвертерах
переплавлявся переробний чавун з вмістом (%) силіцію 0,41,6, мангану
0,30,8, сірки 0,020,07, фосфору 0,020,15 і температурою 12001400
0
С. В завалку завантажували 030 % металевого брухту і заливали
105160 т чавуну. Рідкий чавун із міксера подавали 160 т ковшах,
наповнених чавуном до рівня 600 мм від верху ковша. Вимоги до
сталевого брухту включали компактність, достатню насипну масу (велику
масу при не дуже великих розмірах), відсутність кольорових металів,
сміття, землі, вологи, вибухонебезпечних матеріалів та великої кількості
іржі. Маса шматків за умов збереження футерівки і повного розчинення в
металі до завершення продувки не перевищувала 3,0...3,5 т. Легковаговий
брухт пакетували, оскільки при використанні непакетованого брухту
збільшується тривалість завалки (замість одного совка треба
завантажувати два) і різко знижується температура ванни на початку
продувки через швидке розчинення брухту в чавуні. Щільність пакетів
була не нижчою 1800 кг/м3.
Як шлакоутворюючі використовували вапно в кількості 815 % і
плавиковий шпат – 0,1 0,5 %. Продувку проводили через багатосоплові
фурми з кількістю сопел 4, з кутом осі сопла до вертикалі 1520 град.
Інтенсивність подання кисню становила 2,2...2,5 м3/(т . хв.). Сортамент
марок сталі характеризувався вмістом вуглецю на випуску 0,060,40 % і
температурою – 1590 1650 0С.
Для контролю параметрів дуття і газів, що відходять,
використовувались вимірювальні засоби системи Метран. Для визначення
швидкості зневуглецювання використовувався пристрій, що розроблено на
серійній апаратурі.
Результати досліджень
Швидкість зневуглецювання рідкої ванни характеризується
присутністю пульсацій. Пульсаційний характер процесу зневуглецювання
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приводить до зміни тиску газів у порожнині конвертера, що передається по
тракту газовідводу.
Відповідно першому закону термодинаміки
(1)
Q  U ,
де Q – кількість тепла, що надано робочому тілу, Дж; U – зміна
внутрішньої енергії робочого тіла, Дж.
З іншого боку тепловиділення в системі протягом одного циклу
коливань можна визначити як
Q 

qv
,
f

(2)

де q – питома теплота згоряння палива, Дж/кг (для газоподібного
Дж/м3); v – масова витрата палива, кг/с; f – частота коливань тиску газу,
Гц.
Відповідно до класичної статистики Максвела, зміну внутрішньої
енергії газу можливо визначити за формулою
U 

m  i  R  T
,
2

(3)

де т – маса газу, кг;  – молярна маса газу, кг/моль; і – з урахуванням
коливальних число ступенів вільності руху однієї молекули газу; Т –
зміна температури газу, К; R – універсальна газова стала, що дорівнює
8314 Дж/кмоль . К.
Для опису стану реальних газів при низьких тисках і високих
температурах, що має місце в киснево-конвертерному процесі, можна
використовувати рівняння Менделєєва-Клапейрона:
PV 

m  R  T



,

(4)

де P – амплітуда коливань тиску газу, Па; V – об’єм газу, м3.
Вирішуючи співвідношення (1) – (4) разом, отримуємо вираз для
амплітуди коливань тиску газа:
P 

2q  v
.
i V  f

(5)

В киснево-конвертерному процесі газоутворення по ходу продувки
проходить у реторті й газоході. Довжина шляху, при якому проходить
повне молярне перемішування конвертерного газу з повітрям, що
підсмоктується, дорівняє приблизно десяти діаметрам горловини
конвертора.
Тому
найбільш
достовірна
амплітудно-частотна
характеристика газів, що відходять, знаходиться у верхній частині
під’ємного газоходу.
Вважаючи, що під час продувки конвертора виділяються тільки
вуглецьвміщуючі гази СО і СО2, вираз (5) можна перетворити:
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2qCO  (22,4/12)vC CO
,
iCO2 (Vкс  Vг )  f1   CO2

P1 

(6)

де P1 – амплітуда коливань тиску газів у верхній частині під’ємного
газоходу, Па; qCO – питома теплота згоряння окису вуглецю від допалення
конверторних газів при нормальних умовах, що дорівнює 12,7 . 106 Дж/м3;
vC – швидкість зневуглецювання ванни, кг/с;  CO – ступінь окиснення
вуглецю до СО у порожнині конвертора; iCO – з урахуванням коливальних
число ступенів вільності руху однієї молекули двоокису вуглецю, що
дорівнює 8; Vкс ,Vг – об’єми відповідно кесона й під’ємного газоходу, м3; f1
– частота коливань тиску газу в верхній частині під’ємного газоходу, Гц.
Значення  CO визначаэться як выдношення значень витрати двоокису
вуглецю від допалювання конвертерних газів до суми витрат
вуглецьвміщуючих конвертерних газів і підсмоктаного повітря, що
пропорційне розрідженню в нижньому перерізі кесона:
2

2

 CO 
2

(22,4/12)  vC   CO
,
(22,4/12)  vC  kp

(7)

де k – коефіцієнт пропорційності, що визначає витрату підсмоктаного
повітря при нормальних умовах в залежності від розрідження у нижньому
перерізі кесона, м3/(с . Па); p – розрідження у нижньому перерізі кесона,
Па.
Підставляючи чисельні значення параметрів і вирішуючи разом (6) і
(7), отримуємо
(8)
vC  0,169 106 (Vкс  Vг )P  f  0,536kp.
Для реалізації представленого методу контролю розроблено пристрій
(рис. 1). З моменту початку продувки (опускання фурми 29 і подання
кисню) сигнал про тиск газів в газоході 3, що надходить від відбірного
пристрою 2, сприймається датчиком 1 і підсилюється у попередньому
підсилювачі 4. Потім сигнал проходить через низькочастотний фільтр 5,
який виділяє спектр частот, що відповідає резонансній частоті вільного
об’єму газоходу. З виходу низькочастотного фільтру сигнал поступає на
вхід блоку 6 автоматичного регулювання підсилення, на виході якого
отримуємо сигнал постійної амплітуди з резонансним спектром частот. На
змішувач 7 поступає сигнал з виходу блока 6 і сигнал гетеродина 8.
Різниця частот цих сигналів проходить через смугастий фільтр 9,
підсилюється підсилювачем 10 і перетворюється частотним детектором 11
у сигнал, що пропорційний частоті коливань тиску газів у газоході. Сигнал
із попереднього підсилювача 4 поступає в блок 12 диференціювання, з
виходу якого – на першій вхід першого каналу і другий вхід другого
каналу блока 27 сигналізації і на перший вхід блока 28 порівняння. При
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цьому на другий вхід першого каналу і перший вхід другого каналу блока
27 сигналізації, другий вхід блока 28 порівняння подається опорна напруга
( U оп ), що дорівнює нулю.
2
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23
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Рис. 1 Структурна схема пристрою контролю швидкості зневуглецювання
Якщо сигнал на першому
вході одного з каналів блоку 27
До
сигналізації перевищує сигнал, що
Uоп
27
першого
Від
подається на його другий вхід, то
входу
на виході каналу з’являється
блоку
До
блоку 16 сигнал логічної “одиниці” (у
28
12
Uоп
першого протилежному випадку логічного
До
“нуля”). Таким чином, на першому
Рис. 2 Схема логічноговходу
блоку 13
блоку
блоку 17
18 виході логічного блоку 13 з’являється “одиничний” сигнал, якщо сигнал на його вході вище нуля, і
“нульовий”, якщо сигнал на вході нижче нуля. На другому виході
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логічного блоку 13 “одиничний” сигнал з’являється, якщо сигнал на його
вході нижче нуля, і “нульовий”, якщо сигнал на його вході вище нуля.
“Одиничний” сигнал на виході блоку 28 порівняння (третьому виході
логічного блока 13) з’являється тільки при співпадінні вхідного сигналу з
нульовим опорним сигналом і через блок 18 затримки поступає на другі
входи першого 16 і другого 17 логічних блоків спів падіння І. Присутність
двох “одиничних” сигналів на входах першого блока І 16 дозволяє
отримати “одиничний” сигнал з його виходу, що подається на другий вхід
першого блоку 14 пам’яті й дозволяє запис сигналу, що поступає від
попереднього підсилювача 4 на перший вхід першого блоку 14 пам’яті.
Аналогічно присутність двох “одиничних” сигналів на входах другого
блоку І 17 дозволяє запис сигналу від підсилювача 4 у другий блок 15
пам’яті. Розглянемо випадок, якщо величина тиску газів у газоході досягне
максимального значення. У цей момент сигнал, що поступає з
попереднього підсилювача 4 на блок 12 диференціювання, досягає
максимального значення, а з виходу блока диференціювання на логічний
блок 13 поступає сигнал, що дорівнює нулю.
З третього виходу логічного блоку на блок 18 затримки поступає
“одиничний” сигнал. При переході величини тиску через максимальне
значення сигнал, що поступає на блок 12 диференціювання, зменшується, і
з виходу блока диференціювання на логічний блок 13 поступає сигнал
нижче нуля, що приводить до появи “нульового” сигналу на першому
виході логічного блоку 13 і “одиничного” на його другому виході. Таким
чином, після закінчення часу затримки на перший і другий входи першого
блока І 16 поступають відповідно “нульовий” і “одиничний” сигнали, а на
входи другого блока І 17 – “одиничні” сигнали, що дозволяє зафіксувати у
другому блоці 15 пам’яті нове значення, що відповідає максимальному
тиску газів у газоході. Аналогічно при досягненні величини тиску, яка
дорівнює мінімальному значенню, “одиничні” сигнали з’являються на
входах першого блока І 16, що дозволяє зафіксувати в першому блоці 14
пам’яті значення, яке відповідає мінімальному тиску газів у газоході.
Напруги з виходів першого 14 і другого 15 блоків пам’яті алгебраїчно
сумуються в першому суматорі 19. З виходу останнього напруга, що
пропорційна амплітуді коливань тиску газу у верхній частині під’ємного
газоходу, поступає в перший блок 20 множення, в який також поступає
напруга з детектора 11, яка пропорційна частоті коливань тиску газів, що
відходять. Чисельний коефіцієнт, пропорційний виразу 0,5.0,169.10-6(Vкс +
+ Vг), встановлюється у вигляді постійного множника у першому суматорі
25. Таким чином, напруга, що поступає на другий суматор 25, пропорційна
6
значенню 0,169  10 ( Vкс  Vг )P1  f1 . Сигнал про тис газів на виході із
конвертера з датчика 21 поступає на другий вхід блока 24 множення, у
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якому обчислюється добуток 0,536kδp, що поступає на другий суматор 25.
Швидкість зневуглецювання обчислюється в суматорі 25 відповідно
виразу (8) і фіксується блоком 26 показання.
Випробування пристрою показало, що визначення швидкості
зневуглецювання підвищило кількість плавок, які знаходяться в заданих
межах після першої повалки, збільшилось на 5 – 7 %. Це знижує
собівартість сталі й підвищує її якість.
Висновки
Контроль швидкості зневуглецювання за акустичними характеритиками газів, що відходять, не має транспортного запізнення, що
підвищило точність контролю.
Розроблений пристрій контролю пройшов промислові випробування
на 160-тоному конвертері. Результати випробування підтвердили
теоретичні передбачення, що закладені в конструкцію пристрою.
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УДК 669.18 (075.8)
СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ВОЛЬФРАМУ
В. С. Богушевський, О. М. Меженський, Ю. І. Сирбу.
Національний технічний університет України
„Київський політехнічний інститут”
Наведені галузі застосування, хімічний склад і механічні властивості
вольфраму.
Приведены области применения, химический состав и механические
свойства вольфрама.
It is given the fields of application, chemical composition and mechanical
properties of tungsten.
Вступ
Вольфрам – найбільш тугоплавкий метал (Θпл = 3668 К) із самою
високою серед металів температурою кипіння, дуже високою міцністю при
кімнатній і підвищеній температурі, мінімальним коефіцієнтом
температурного розширення й високими модулями пружності й здвигу.
Такий комплекс властивостей відрізняє вольфрам як елемент з самою
високою (за винятком ренію) силою міжатомного зв’язку. Тому не
зважаючи на знижену пластичність при помірних температурах і високу
щільність (19,3 . 103 кг/м3), а також низький опір окисненню на повітрі при
температурах вище 750 К, вольфрамові сплави широко використовують як
зверхжароміцні матеріали з робочою температурою вище 2000 К.
Всі легуючі елементи знижують температуру плавлення вольфраму. У
зв’язку з цим для легування використовують тугоплавкі метали, що мають
достатню розчинність, але не сильно знижують температуру плавлення
сплаву й приводять до покращання технологічних властивостей,
низькотемпературній пластичній і корозійній стійкості. До них відносяться
тантал, молібден, ніобій і реній, що утворюють однорідні розчини
заміщення. При температурах вище 2500 К ( 0,7Θпл) тверді розчини на
основі вольфраму не мають помітних переваг за жароміцними
властивостями перед нелегованим вольфрамом, тому в промисловості
використовуються декілька марок нелегованого вольфраму з невеликими
добавками силіцієлугових і рідкоземельних присадок.
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Титан, цирконій і тантал вже в невеликих кількостях суттєво
підвищують короткочасну міцність сплаву, а молібден і ніобій підвищують
характеристики не тільки короткочасних властивостей, але й
довготривалої міцності.
Хімічний склад вольфраму
Крім сплавів – твердих розчинів використовують гетерофазні сплави,
що зміцнені дисперсними частками тугоплавких карбідів (W2C, TaC),
тугоплавких окиснів (ThO2, ZrO2) або нітридів. Хімічний склад
промислових і деяких дослідних сплавів наведений в таблиці 1.
Таблиця 1 Хімічний склад вольфрамових сплавів за нормативним
документом (НД)
Сплав
Вміст легуючих елементів і домішок, %
НД
1
2
3
-3
-3
-3
ВА
99,95W; інші ≤0,05; (6±0,2)∙10 C; 10 N2; 5∙10 O2
В1
ВРН
99,90W; інші ≤0,1
B2
BAM-5
94,45W; 5Mo; інші ≤0,05
B3
MB50
48,94W; 50±1Mo; інші ≤0,06
B3
BAP-5
90,40W; 5±0,5Re; інші ≤0,10
B4
BP27BП W; 27±3Re; інші ≤0,05
B5
BP20
79,15W; 20±0,75Re; інші ≤0,1
B4
ВНБ-3
91,8-93,2W; 5,5Ni; 2BaO
B6
ВИ-20
96,95W; 1,5-2,5Y; інші ≤0,05
B7
ВИ-30
96,45W; 2,5-3,5Y; інші ≤0,05
B7
BT-7
99,95(W+ThO2); 0,7-1,0ThO2; інші ≤0,05
B9
BT-10
99,95(W+ThO2); 1,0-1,5ThO2; інші ≤0,05
BT-15
99,94(W+ThO2); 1,5-2,0ThO2; інші ≤0,05
BT-30
99,94(W+ThO2); 2,5-3,5ThO2; інші ≤0,06
BT-50
99,94(W+ThO2); 4,5-5,5ThO2; інші ≤0,06
BB-2
0,1Mo; 0,3Nb; 0,08C – основа W
TCB
0,2Ta; 0,1-0,15C – основа W
TCB-1
0,2Ta; 0,15-0,2ZrC; 0,05C – основа W
BЛ
0,8-1,1La; інші ≤0,09 – основа W
B10
BM
99,95W; 0,17-0,25ThO2
BP20T2
20Re; 0,2ThO2 – основа W
Механічні властивості вольфраму
При кімнатній температурі вольфрам і більшість його сплавів важко
піддаються обробці, тому пластична деформація вольфрамових сплавів
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проводиться у нагрітому стані. Гаряча обробка тиском литих зливків
проводиться при температурах 1500 – 1900 К, а попередньо деформованих
заготовок – при температурі 1470 – 1670 К.
В залежності від призначення вольфрамові сплави можна розділити
на декілька груп. До першої відносяться дротові сплави марок ВА, ВМ
(табл. 2 – 3), ВАМ (4 – 5), що відрізняються підвищеною жароміцністю.
Металокерамічний вольфрам марки ВА (з силіцієлуговою й алюмінієвою
присадками) виробляється для виготовлення спіралей освітлювальних і
спеціальних ламп, катодів підігрівачів електронних приладів, що
працюють при температурах 3200 К. Сплав ВМ, що вміщує силіцієлугову
й торієві присадки, має підвищений опір вібраційним навантаженням при
температурах до 2470 К.
Таблиця 2 Зміни межі міцності дроту із вольфраму марки ВА діаметром
0,1 – 0,4 мм після водневого відпалу 5 – 60 хв. від температури відпалу
Ө, К

σотж/ σдеф, %

Ө, К

σотж/ σдеф, %

673

100-101

1173

82-86

873

99-102

1573

76-79

973

98-101

1723

72-74

1073

93-98

1823

70-71

Таблиця 3 Залежність механічних властивостей невідпаленого дроту
із вольфраму марки ВА d = 0,1 – 1,0 мм від температури іспиту
Властивість

Температура, К
293

673

1073

1273

1673

2073

σВ, МПа

1500-2650 850-1700 800-1400

650-920 280-460

180-270

σ0,2, МПа

1450-2500 800-1650 700-1300

600-900 250-440

170-260

σпц, МПа

1300-2200 750-1600 500-1100

500-820 220-410

150-230

Таблиця 4 Механічні властивості сплавів вольфрам-молібден
Вміст молібдену, %
Ө, К
σВ, МПа
δ
1
2
3
4
Нелегований W
1923
103
55
2473
33,3
62
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1
0,5

5
10
15
25

2
1643
1923
2473
1923
2473
1923
2473
1923
2473
1923
2203

3
261
83,4
45,1
196
33,6
193
44,1
173
48
218
82,4

Продовження таблиці 4
4
5
2
0
16
13
25
30
28
83
116
95
...
...
...
...
27
78
...
...
10
25
48
72

Таблиця 5 Характеристики пружності сплавів вольфрам-молібден
при кімнатній температурі
Вміст Мо, %
Е, ГПа
G, ГПа Вміст Мо, % Е, ГПа
G, ГПа
0
404
160
34
362
142
2,74
401
157
43,6
350
139
11,9
389
152
55,6
339
123
25,1
372
147
100
322
119
Друга група – сплави з підвищеною пластичністю, що призначені для
виробництва фольг і листів (сплави марок ВР-27, ВР-10). Із них
виготовляють нагрівачі, теплові екрани і високотемпературну арматуру,
що використовують і електронній промисловості (табл. 6 – 8).
Таблиця 6 Механічні властивості вольфрам-ренієвих сплавів
Вміст Re, % Стан
Ө, К
σВ, МПа
δ
1
2
3
4
5
3
Спечений
1643
200
40
2273
68,6
20,4
5
Литий
293
1530
4,3
2273
129,0
24,2
25
Литий, деформований
293
2658
...
2073
157
9,0
27
Литий
293
1387
15

89

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

1
27
30

2
Литий
Литий,
рекристалізований
Литий
нерекристалізований

3
1873
293
1923
293
1923

Продовження таблиці 6
4
5
275
22
1343
4-6
344
13
2136
6
206
9

Таблиця 7 Зміна тимчасової міцності дроту діаметром 0,1 мм із
вольфрам-ренієвих сплавів (ОСТ 11.0.21.005-76, ТУ11-77) з температурою
Сплав
Стан
300
973
1273
1473
1673
1873
ВАР-5
Деф.
25002900210012005003004500
3500
3250
1250
600
450
ВР-20
Деф.
3200
...
2200
950
400
250
ВР27ВП Отж.
1400
...
1200
730
290
200
Таблиця 8 Вплив 15-хв. відпалу у водні на механічні властивості WRe дроту діаметром 0,05-0,35 мм при кімнатній температурі
Сплав ВАР-5, σВ (300)=2800 МПа
Сплав ВР20, σВ (300)=2147 МПа
Ө, К
σВ(Ө)/ σВ (300), %
δ
Ө, К
σВ(Ө)/ σВ (300), %
δ
300
100
3
300
100
3
2023
45-60
5-7
1473
62-82
1,5-9
2223
43-56
7-10
1673
49-63
18-24
2423
37-48
19-20
1873
46-59
9-29
2623
37-48
17-18
2023
46-56
8-18
2723
37-48
15-17
2223
41-52
3-8
Із сплавів із спеціальними фізичними властивостями велику групу
утворюють сплави з добрими емісійними й іншими електричними
властивостями. До них відносяться сплави марок ВТ-7, ВТ-10, ВТ-50, ВА,
ВР-5, ВНБ, ВАР-10 і ВР20Т2.
Для великогабаритних виробів, що експлуатуються довготривалий час
при високій температурі, використовують сплави з карбідним зміцненням
типу ТСВ-1 (табл. 9), а для деталей ракетної й космічної техніки – сплави
вольфраму з молібденом (W – Mo), сплави вольфраму з ренієм і торований
вольфрам (табл. 10) і складні комплексно-леговані сплави типу W–0,48Zr–
0,48C; W–25Mo–0,11Zr–0,05C; W–3Mo–0,5Hf.
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Таблиця 9 Залежність механічних властивостей сплаву ТСВ-1 від
температури іспитів
Деформований пруток
Невідпалений дріт, d = 120 мкм
Ө, К
σВ, МПа
δ (φ), %
Ө, К
σВ, МПа
φ, %
300
982
0 (0)
300
3487
47,5
670
981
16 (56)
470
3058
62,5
1070
902
16 (80)
670
2870
72
1470
706
16 (88)
770
2533
72
1870
353
28 (94)
870
2255
77
2070
117
56 (95)
970
2014
82
Таблиця 10 Механічні властивості при кімнатній температурі дроту із
торованих W-Re сплавів в залежності від температури відпалу Ө, К
Ө, К
d,
σВ, МПа
δ, %
мм
ВР5Т2 ВР10Т2 ВТ15 ВР5Т2 ВР10Т2 ВТ15
1570 0,50 2648
2059
1961 4
8
1,5
0,15 2550
2452
2354 2
2
1,5
1870 0,50 ...
2354
1618 ...
23
1,5
0,15 2108
1716
1961 2
11
1,5
2270 0,50 ...
1667
...
...
24
1,5
0,15 1995
1961
1765 15
16
Крихкий
2670 0,50 ...
1559
...
...
26
«
0,15 1716
1814
...
73
15
...
Пористий вольфрам, що просочений сріблом або міддю, слабко
піддається термічним ударам, тому він використовується для сопел
ракетних двигунів. Вольфрам і його сплави використовують як електричні
контакти, термопари, іонізатори й тому подібне. Монокристалічний (табл.
11, 12) і полікристалічний вольфрам і його сплави з ренієм є найбільш
перспективними матеріалами для термоелектронних перетворювачів (ТЕП)
ядерних тепловиділяючих елементів (ТВЕЛ).
Таблиця 11 Залежність модулів пружності дроту із вольфраму з
монокристалічною структурою (ОСТ 11.021.002-76) від температури
Ө, К
Е, ГПа
G, ГПа
Ө, К
Е, ГПа
G, ГПа
298
420
170
2073
341
136
673
399
161
2473
315
126
1073
385
155
2673
300
122
1473
369
148
2873
270
110
1673
361
145
3073
261
106
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Таблиця 12 Вплив ступеня деформації ε, % при Ө = 1470-1800 К на
механічні властивості вольфраму при 300 К
Виріб
ε, %
σВ, МПа
δ, %
Штабик
0
686
0
Дріт, мм d = 3
81,6
934
0
1,75
83,7
1438
0
1,20
97
1708
0,6
1,0
98
1776
1,0
0,85
98,52
1785
4,8
0,70
99,0
2005
3,7
0,60
99,26
2110
4,2
0,32
99,97
3090
2,25
0,12
99,997
3730
1,7
0,015
99,9995
4300
0,70
У світлотехнічній промисловості використовується широкий асортимент дроту із низьколегованого металокерамічного вольфраму з алюмосиліцієволуговими (АСЛ) присадками, що сприяють при високих ступенях
деформації в процесі отримання дроту створенню специфічної бамбукової
структури, що забезпечує формостійкість і добрі механічні властивості до
температур 2200 – 2300 К. Найбільшу міцність має деформований дріт із
сплаву вольфраму з присадками АСЛ і 5 % Re. Ще вище при високих
температурах короткочасна міцність сплавів, що вміщують реній і
дисперсні частки ThO2, ZrO2 або HfN. В рекристалізованому стані тонкий
дріт крихкий, а його міцність має великий розбіг. Інформація про вплив
попередньої деформації й відпалу на властивості дротяних сплавів
вольфраму представлена в таблицях 2, 8, 10, 11, 13.
Таблиця 13. Межа міцності, σВ, МПа, при кімнатній температурі
дроту різних діаметрів в стані поставки (ОСТ 11.021.002(005)-76)
Сплав d, мм
АП
Б
Г
Т
ТО
ВА
5-8
...
3030-4168
...
... 2647-3785
8-12

...

3011-4540

...

...

3030-4168

10-25

3599-4923

...

2726-3785

...

...

45-60

28443972
2079-3030

...

22753030
1893-2648

...

...

...

...

200-365

...
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ВАР-5
ВР-20
ВАМ-5

ВМ-50

10-50
50-200
10-30
150-300
35-55

2275
2079
2913
2148
2540-3805

...
...
...
...
...

Продовження табл.13
...
...
...
...
...
...
...
1746
...
...
1549
...
2157
...
...

90-140

2177-3256

...

1863

...

...

200-500

18632795
2952
2305
1765

...

...

...

...

...
...
...

1912
1226
1128

...
...
...

...
...
...

20-50
100-200
300-600

Серед бінарних сплавів з твердорозчинним зміцненням особливе
місце займають сплави системи W–Mo (табл.5) і сплави системи W– Re
(табл. 7, 8, 10).
Легування молібденом помітно подрібнює зерно вольфраму уже при
вмісті біля 2 %, а при концентраціях 15 – 20 % підвищує
низькотемпературну пластичність і міцність і високотемпературну
міцність в діапазоні температур 1770 – 1970 К. Вище 2270 К вплив
молібдену на жароміцні властивості незначний.
Невеликі добавки ніобію (табл. 14) або танталу (табл. 15) ефективно
підвищують високотемпературну міцність, причому найбільшу межу
міцності має сплав, що легований 3,6 % Та. При 1923 К
високотемпературна міцність становить 350 МПа, а при 2193 К – 120 МПа.
Таблиця 14 Механічні властивості вольфрам-ніобієвих сплавів при
температурі 1923/2198 К
Вміст Nb, %
σВ, МПа
δ
φ
W пресований, 100 %
105/75,5
49/...
76/...
0,5
240,3/75,5
10/30
57/35
0,64
203/81,3
18/32
38/23
0,75
211,8/76,5
8/9
13/10
1
150/85,3
20/23
23/21
1,3
255/85,3
8/18
21/18
2
229,5/...
9/...
25/...
Примітка: АП-деформований, Б-очищений, Г-очищений, відпалений, Т-травлений,
ТО-відпалений
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Таблиця 15 Механічні властивості танталовміщуючих сплавів
вольфраму
Вміст легуючих, %

Ө, К

1Та

1923
2198

1,6 Та

σВ, МПа

σ0,2, МПа

δ

φ

169
103

75,5
52,9

30
26

42
73

1923
2198

138
95,1

95,1
...

28
47

62
68

3,6 Та

1923
2198

343
116

214
61,8

15
34

8
39

0,05 С; 0,2 Та

673

415

...

50

50

0,15 С; 0,2 Та

673
773

376
337

...
...

41
57

45
59

Найбільш позитивний вплив на пластичні і технологічні властивості зі
збереженням високої міцності має реній. „Ренієвий ефект” характерний і
для інших непластичних при кімнатній температурі тугоплавких металів,
таких як хром і молібден. Сплави вольфраму з 26 – 28 % Re на відміну від
всіх інших сплавів на основі вольфраму пластичні як у деформованому,
так і у рекристалізованому стані. Встановлено, що у сплавах системи
W–Re при зменшені енергії утворення дефектів упакування знижується
чутливість межі текучості до швидкості деформації й підвищується
розчинність домішок впровадження до утворення дрібнодисперсних фаз.
При легуванні вольфраму ренієм суттєво підвищується модуль
пружності, зростає електричний опір і зменшується електропровідність.
Температура початку рекристалізації сплавів системи W–Re становить
1670 – 1770 К. Довготривала міцність і опір повзучості цих сплавів в
діапазоні температур 1670 – 2770 К невелика і поступається найкращим
сплавам системи W–Nb i W–Mo. Потрійні сплави 33 – 57 % W, 15 – 34 %
Мо і 25 – 40 % Re мають добре співпадіння низькотемпературної
пластичності і механічних властивостей.
Високоміцний деформуємий сплав ВВ2 має добру пластичність при
підвищених температурах і більш високу, ніж у нелегованого вольфраму,
довготривалу міцність при 1720 К. Основний недолік сплаву – висока
температурна холодноламкість.
Сплави ТСВ і ТСВ-1, що модифіковані частками типу (Та, W)С,
відрізняються дрібною структурою. Вони мають добрий збіг механічних
властивостей і технічних характеристик. Сплав піддається механіко-тер-
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мічному зміцненню (з використанням гідроекструзії), що дозволяє створювати особоблочну структуру в стрічках, прутках й інших напівфабрикатах.
Створення стійкої полігонізованої структури з допомогою механікотермічної обробки дозволяє при невеликих ступенях попередньої
деформації суттєво підвищувати опір високотемпературной повзучості. В
монокристалах вольфраму високої чистоти при 0,57Θпл (2073 К) швидкість
повзучості знижена в 10 – 50 разів після попередньої деформації 6 – 7 %
при 0,3Θпл.
Найбільш високий опір повзучості в діапазоні 1700 – 2800 К
показують комплексно леговані сплави. При 2073 К швидкість повзучості
10–6 с–1 у сплаві W–4Re–0,4Hf–0,48С досягалась при 196 МПа, тоді як у
сплаві W–26Re при 17 МПа, а у сплаві W–1 ThO2 при 35 МПа.
Фізичні властивості сплавів на основі вольфраму (після кування і
волочіння, ε = 80-95 %) представлені в таблиці 16.
Таблиця 16 Фізичні властивості сплавів на основі вольфраму (після
кування і волочіння, ε = 80-95 %)
Сплав
Өпл, К
ρ, 103кг/м3
Сплав
Өпл, К ρ, 103кг/м3
ВА, ВЧ
3668
19,3
ВАМ-5
3570
18,47
ВТ-7
3570
19,1
80W- 20Mo
3348
17,5
ВТ-15
3475
19,0
49W- 51Mo
3123
14,8
ВТ-50
3225
18,8
27,5W- 72,5Mo
2948
12,8
ВАР-5
3473
18,47
20W- 80Mo
2913
12,1
ВР20
3325
19,8
10W- 90Mo
2893
11,2
ВР27
3273
19,8
10W- 90Та
...
16,78
Висновки
Вольфрам – найбільш тугоплавкий метал (Θпл = 3668 К) із самою
високою серед металів температурою кипіння, дуже високою міцністю при
кімнатній і підвищеній температурі, мінімальним коефіцієнтом
температурного розширення й високими модулями пружності й здвигу.
При кімнатній температурі вольфрам і більшість його сплавів важко
піддаються обробці, тому пластична деформація вольфрамових сплавів
проводиться у нагрітому стані. Гаряча обробка тиском литих зливків
проводиться при температурах 1500 – 1900 К, а попередньо деформованих
заготовок – при температурі 1470 – 1670 К. У світлотехнічній
промисловості використовується широкий асортимент дроту із
низьколегованого
металокерамічного
вольфраму
з
алюмосиліцієволуговими (АСЛ) присадками, що сприяють при високих ступенях
деформації в процесі отримання дроту створенню специфічної бамбукової
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структури, що забезпечує формостійкість і добрі механічні властивості до
температур 2200 – 2300 К.
Література
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УДК 669.184.244.66.001.57-52
КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ ШЛАКОУТВОРЕННЯ У ВАННІ
КОНВЕРТЕРА І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ
В. С. Богушевський, В. Ю. Сухенко, О. І. Бартошук
Національний технічний університет України
„Київський політехнічний інститут”
В статті розглянутий спосіб контролю режиму шлакоутворення по
акустичному сигналу продувки і налипанню шлаку на фурму, що підвищило
точність, та пристрій для його здійснення.
В статье рассмотрен способ контроля режима шлакообразования по
акустическому сигналу продувки и налипанию шлака на фурму, что
позволило повысить точность, и устройство для его осуществления.
In the article the method of control of the mode of slag formation on
acoustic signal of blowing out is considered and to sticking the slag on furnace
lance, that promoted exactness and device for his realization.
Вступ
Основними технологічними складовими процесу продувки кисневоконвертерної плавки – є зневуглецювання, шлакоутворення і температура,
які у свою чергу залежать від режиму дуття. Параметрами керування
дуттьовим режимом конвертерної плавки є відстань кінцевика фурми до
рівня спокійного металу і інтенсивність подання кисню. При
неоптимальному виборі цих параметрів порушується синхронізація зміни
швидкості зневуглецювання і температури, що призводить до утворення
густих гетерогенних шлаків чи, навпаки, до занадто рідких шлаків і може
викликати викиди металу [1].
Постановка задачі
Розробити спосіб керування режимом шлакоутворення у ванні
конвертера, що підвищує точність керування з використанням динамічних
характеристик процесу дуття і пристрій для його здійснення.
Результати досліджень
Керування режимом шлакоутворення включає статичний розрахунок
шлакоутворюючих матеріалів і
динамічне регулювання процесу.
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Статичний розрахунок включає визначення маси шлакоутворюючих
матеріалів, які вводяться порціями, маса та час введення яких визначається
прийнятою технологією.
Основними параметрами керування дуттьовим режимом конвертерної
плавки є інтенсивність дуття і відстань фурми до рівня спокійного металу
[2].
Хід шлакоутворення контролюється за сигналами про акустичну
характеристику продувки (рівень метало-шлако-газової емульсії) і
налипанню шлаку на фурму (його консистенції). Додаткове визначення
проміжків часу між різкими змінами температурного режиму у робочому
просторі конвертера, що викликані, наприклад, початком продувки і
введенням шлакоутворюючих матеріалів і температурного перепаду
охолоджуючої води на фурмі, порівнюючи їх з початковими значеннями
проміжку часу дає можливість ідентифікувати через шлаковий настил на
фурмі в’язкість шлаку, визначити його рідко текучість і кінетику процесів
рафінування ванни, що призводить до підвищення надійності керування,
попередженню викидів і якісному видаленню небажаних домішок з металу
[3, 4].
Пристрій для керування режимом шлакоутворення у ванні конвертера
працює наступним чином (рис. 1). У момент закінчення зливання
попередньої плавки датчик 23 кількості шлаку, що залишений у конвертері
24, виконаний у вигляді блоку вимірювання кута повороту конвертера і
блоку фіксації моменту закінчення зливання шлаку, враховує інформацію
про масу шлаку, що залишений у конвертері. Напруга на виході датчика
23, пропорційна масі шлаку, що залишений у конвертері, передається у
вимірювач 11 кількості шлаку, що залишається у конвертері, і фіксується.
В момент введення початкових умов з блоку 8 (інформація для статичного
розрахунку шихти, насипній масі брухту) виконується розрахунок маси
шлакоутворюючих матеріалів в обчислювальному блоці 3, звідки уставки
поступають у регулятор 5.
Розрахунок уставок у блоці 3 (маса і час подачі) виконується у
відповідності з прийнятою технологією. Регулятор 5 подає команду на
виконавчий механізм 21, який керує подачею матеріалів у ваговий бункер
19. Дійсна маса матеріалів, що завантажуються контролюється датчиком
20. Напруга, що пропорційна масі сипких, передається від датчика 20 у
вимірювач 10 маси сипких, який подає відповідну напругу до регулятора 5.
При співпадінні маси завантаженого матеріалу з заданою уставкою сипкі
вводяться у конвертер. Робота датчиків 13, 15, вимірювачів 7, 9,
регуляторів 2, 4 проходять аналогічно з вищеописаною при отриманні
відповідних уставок з обчислювального блоку 3. Напруга від датчика 13
витрат кисню поступає у вимірювач 9 і звідти – у обчислювальний блок 3,
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у який також поступає напруга, яка пропорційна кількості шлаку, що
залишений у конвертері, з вимірювача 11. Обчислювальний блок 3 видає
уставку у регулятор 2 і виконавчий механізм 16 опрацьовує її.
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Кисень
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19
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22
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Рис. 1 Блок-схема пристрою керування режимом шлакоутворення у ванні
конвертера: 1 – вимірювач акустичної характеристики продувки;
2 – регулятор; 3 – обчислювальний блок; 4, 6 – регулятори;
7 – вимірювач відстані сопла фурми до рівня спокійного металу; 8 – блок
виводу початкових умов; 9 – вимірювач інтенсивності подачі дуття;
10 – вимірювач маси сипких; 11 – вимірювач кількості шлаку; 12 – фурма;
13 – датчик інтенсивності подачі дуття; 14, 16, 21 – виконавчі механізми;
15 – датчик відстані сопла фурми до рівня спокійного металу;
17 – газохід; 18 – датчик акустичної характеристики продувки;
19 – ваговий бункер; 20 – датчик маси сипких; 22 – привід конвертера;
23 – датчик кількості шлаку; 24 – конвертер
Закінчення першого періоду контролюється, починаючи з моменту
продувки кількості кисню, що дорівнює V = 0,15V* + K4Gшл, де Gшл – маса
шлаку, що залишений у конвертері від попередньої плавки, за інформацією
про акустичну характеристику продувки. Напруга, що пропорційна
значенню цього сигналу, поступає від датчика 18 акустичної
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характеристики продувки у вимірювач 1 і звідти – у вимірювальний блок 3.
Аналогічно визначають уставки у другому, третьому і четвертому
періодах. При переході до четвертого періоду напруга, що пропорційна
акустичній характеристиці продувки, з вимірювача 1 інтегрується у
обчислювальному блоці 3 до моменту закінчення продувки. По цій
інформації у блоці 3 виробляється уставка на кількість шлаку, що
залишається у конвертері на наступну плавку, і передається на регулятор 6
який керує приводом конвертера 22 при зливанні шлаку.
При контролюванні шлакоутворення з використанням ефекту
шлакового настилоутворення на огневій поверхні футерівки конвертера і
вимірюванні електроопору ділянки футерівки, що контролюється, у
керуванні шлакоутворенням вносяться зміни [2].
Висновки
Додаткове визначення проміжків часу між різкими змінами
температурного режиму у робочому просторі конвертера порівнюючи їх з
початковими значеннями проміжку часу та використання пристрою
дозволило підвищити точність керування режимом шлакоутворення у
ванні конвертера, попередити викиди і якісно видалити небажані домішки
з металу.
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Introduction
In spite of development of amorphous materials, quasicrystals, advanced
ceramics and foamed metals, aluminum alloys are still one of the most popular
materials what yet attracts interest of scientists and engineers. During its history,
aluminum’s attractive features, such as high strength-to-weight ratio, good
electrical mass conductivity, and unique corrosion behavior, have led to a
spectacular expansion in its use [1]. Significant cost reduction on the basic metal
production level, near-to-shape fabricating methods, and well-functioning
recycling system are also major contributors to aluminum success.
Till now casting alloys of the Al-Si system were the most widespread
materials in foundry shops and there are many reasons for this. These alloys are
advantageous in many applications due to a high stiffness-to-weight ratio; ability
to fill very thin parts of mould cavity; and can be cast by all established casting
processes. High corrosion resistance is also advantageous for this group of
materials.
History of another group of casting alloys based on Al-Mg-Si system dates
back to the 1938 when military version of VW Beetle named Kubelwagen has
been designed. Air cooled diesel engine block of this vehicle was cast from AlMg-Si alloy. However, since that there were no information about neither
successful nor unsuccessful application of this casting alloy in practice and
hence 6XXXth series in aluminum casting alloys designation system was not
very popular. Only little research in this field can be found from literature [2, 8].
Renaissance of Al-Mg-Si system for foundry began in 1996 when
“Aluminium Rheinfelden GmbH” represented to the market Al-Mg-Si-type
alloy having brand name Magsimal®-59 [3-6]. Following the success of
Magsimal every producer of aluminum castings worldwide designed at least one
casting alloy with the similar composition containing five to six weight percent
Mg roughly two percent of Si. In table 1 the average composition of recently
developed Al-Mg-Si casting alloys is represented [3,5,7].
It was reported that together with high ductility (up to 18%), yield strength
(up to 220 MPa) and ultimate tensile strength (up to 350 MPa) [7] Al-Mg-Si
alloys displays several advantages in comparison to well established commercial
Al-Si casting alloys. These are:
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- high corrosion resistance even in sea water;
- ability to be connected to surrounding parts by gluing, selfpiers-riveting
and MIG-welding;
- good fluidity which provides ability to the Al-Mg-Si casting alloys to
fill the thinnest sections of mould cavity;
- alloys subjected to high pressure die casting (HPDC) are called
“naturally hard” what means that casted pieces can be assembled with the other
structural parts in temper F immediately after casting making heat treatment
unnecessary.
To satisfy increasing demands for light weight constructions several
variations of AlMg5Si2 alloy were developed. It was reported that addition of
Co, Cr and rare earth elements to AlMg5Si2Mn alloy (Maxxalloy-ultra, see
Table 1) lead to increasing tensile properties which is comparable with forged
products. Authors [4] in 2005 patented AlMg3SiMn alloy containing Sc.
Notwithstanding the fact that Al-Mg-Si alloys now are widely used in
HPDC practice for producing crash-sensitive parts and suspension components
there were no research published until now on their strengthening mechanisms
and characterization of precipitation presence in as-cast structure. In this article
we would like to give characterization of the structure, elements distribution of
AlMg5Si2Mn alloy on a large scale.
Table 1 Composition of commercial aluminum casting alloys based on AlMg-Si system
Average elements content in wt%
Nominal composition
Si Mg Cu Mn Zn
Ti Zr Fe
AlMgMn (Magsimal-25)*
0.15 1.2 0.1 1.2 0.1 0.2 - 0.3
AlMg3Si (Peraluman-36)**
1.0 3.0 0.02 0.3 0.10 0.1 - 0.15
AlMg5Si (Peraluman-56)
1.0 5.0 0.02 0.4 0.10 0.1 - 0.15
AlMg5SiCu (Peraluman-57) 1.0 5.0 0.5 0.4 0.1 0.15 - 0.15
AlMg5Si2Mn
2.0 5.0 0.02 0.8 0.1 0.2 - 0.2
(Maxxalloy-59)
AlMg5Si2MnCr-RE
2.6 5.9 0.02 0.7 0.07 0.1 - 0.2
(Maxxalloy-ULTRA)***
AlMg5Si2Mn (Magsimal-33) 2.2 5.5 0.05 0.65 0.07 0.2 - 0.2
AlMg5Si2Mn (Magsimal®2.2 5.5 0.05 0.65 0.07 0.2 - 0.2
59)
* - alloy contains 0.2 – 0.4 wt.% Co; ** - in brackets there are commercial
names of alloys; *** - contains rare earth elements;

102

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

Experimental
Two Al-Mg-Si-type alloys having nominal composition AlMg5Si2Mn0.6
were subjected to research program. The first one was (PM) melted in resistant
furnace (batch weight of 0.25 kg) using pure Al, Mg and AlSi25 and AlMn26
master alloys. Before casting each melt were treated by argon blowing for 10
min. After blowing the surface of the melt was cleaned to remove dross’s with
following casting into permanent mould. Casting temperature was 710 °C and
mould temperature – 22 °C. This condition gives cooling rate of 5 K/s. The
second one was supplied by “Aluminium Rheinfelden GmbH” in form of 3 mm
thick HPDC plate. Specimens for metallographic examination were cut from
both alloys and subjected to standard procedure.
Specimens of the alloys under consideration were the subject of differential
scanning calorimetry (DSC) analysis. Specimens were cut from bulk samples
and final mass of each DSC sample was about 0.2 g. Tests has been performed
with Netzsch 404 calorimeter using alumina crucibles under protective
atmosphere (argon). Temperature and heat flow calibration has been carried out
using pure indium, tin, bismuth, zinc, aluminum, silver and gold melting points.
Tests were performed by heating and cooling at 0.2 K s -1 (10 K min-1).
Additionally specimen of A356 alloy was also analyzed under the same
program.
Transmission electron microscopy observations were carried out on thin
foils cut from bulk samples. Disks with diameter 3 mm and thickness of 150 m
were electropolished in twin jet Struers Tenupol 3 electrolytic thinning
apparatus in a 70% methanol, 20% glycerol and 10% perchloric acid solution
held at -27 °C under 20 V voltages. Specimens were examined with Philips TM30 microscope operated at 300 kV accelerating voltage and equipped with
Thermo Scientific EDS system. Element distribution was measured using spot
size of 8 nm.
Results and discussion
Differential scanning calorimetry. DSC measurements performed for
heating and cooling i.e. melting and solidification displayed one endothermic
effect on melting with the peak onset of 594 °C (denoted 1) and outset of 617.7
°C (denoted 2) (fig 1 a). Melting onset corresponds to the eutectic melting
temperature and very close to that established in Al-Mg-Si phase diagram of 595
°C [9-12]. Authors [11] reported eutectic reaction temperature in the range of
590-594 °C. From [11] eutectic temperature of 595 °C can be deduced. Zhang et
al. [12] observed temperature of eutectic reaction of 594 °C which is in an
agreement with measured in this study.
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a.
b.
Fig. 1 DSC heating (a) and cooling (b) curves of Magsimal-59 (solid lines)
and A356 (dotted lines). Heating and cooling rate 0.2 K s-1 (10 K min-1).
Denotations (temperatures for A356 are given in brackets): 1 – melting onset
T=594.9°C (575.6°C); 2 – melting outset T=617.7°C (621.5);
3 – solidification onset T= 617.5°C (610.0°C); 4 – first exothermic effect
T=608.3°C (603.0°C); 5 – endothermic effect T=588.1°C (570.0°C);
6 – second exothermic effect 578.9°C (558.0°C); 7 – solidification outset
T=574.1°C (549.1°C)
On the cooling there are two exothermic and one endothermic effect has
been found (fig. 1 b). The first one is solidification onset appeared at
temperature of 617.5°C (denoted 3 and 4) and corresponds to nucleation of Al. Difference between heating outset and cooling onset represents nucleation
undercooling of -solid solution what was measured of 0.2 °C. Between point 3
and 4 latent heat is releases during growing of -solid solution grains and at
temperature 608.3 °C it reaches maximum.
Endothermic effect (denoted 5) can be ascribed to the nucleation of (Al)(Mg2Si) eutectic and it follows by heat releasing due to growth of eutectic phase.
At temperature 588.1°C heat evolution reaches maximum. Solidification outset
was measured of 574.1°C. There are no additional peaks has been found. A356
alloy showed similar behavior of DSC curves (see fig. 1 dotted lines). On
melting onset temperature of 576 °C was detected and melting outset of 621.5
°C. Cooling curve shows practically the same behavior to that of Magsimal-59
represented two exothermic effects and one endothermic which were shifted to
low temperature region. From these DSC curves is obvious that on cooling first
exothermic reaction is the nucleation of a-Al and the second one responds to
nucleation and growth of eutectic phases. Thus DSC analysis confirms that all
reactions in Magsimal-59 takes place at higher temperatures than in commercial
A356 alloy. These observations are the additional prove that the alloys of the AlMg-Si system can be used at higher operation temperatures than Al-Si-Mg.
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Microstructure observations. In this section, the microstructural features
are presented at increasing magnification starting at the scale of the
microstructure. Fig. 2 represents as polished microstructure of both PM and
HPDC alloys.

a.
b.
Fig. 2 Structure of AlMg5Si2Mn permanent mould casting (a) and HPDC (b)
Microstructure of specimens consists of primary -Al grains (appear light)
and (Al)+(Mg2Si) eutectic (appear grey). PM specimen exhibits dendritic
morphology of -Al grains, whereas HPDC specimen an equiaxed, globularrosette morphology. Average grain size of the HPDC alloy was about 20 – 40
m and cannot be compared to PM alloy where average length of primary
dendrite arms was greater than 250 m and varies from columnar crystals in the
area close to the mould wall to large equiaxed grains in the central part of the
casting.
-Al matrix. In spite of morphological difference elements content in Pm
and HPDC alloys are nearly the same. Mg content in solid solution of HPDC
alloy was about 1.30 – 1.40 wt%. For PM specimen Mg content was 1.25 – 1.42
wt%. For both alloys Mn content in solid solution was about 0.3 – 0.4 wt%. In
HPDC alloy it has been found that Ti distribution in -Al was inhomogeneous
and varies from 0.01 wt% up to 0.33 wt%.
Eutectic. For both alloys eutectic (Al)-(Mg2Si) phase represents two
different morphologies. Eutectic in PM alloy is needle like faceted whereas in
HPDC alloy it is fibrous. The difference in morphologies displays the sensitivity
of (Al)-(Mg2Si) to cooling rate. The higher cooling rate the finer eutectic will be
achieved.
Fe-bearing phase. Inside of eutectic colonies blocky-like particles has been
observed (fig. 3 b). Their average size was about 1.5 to 2.5 m. EDX
measurements performed on 15 separate particles showed that this is of Febearing phase. Average composition of this phase is 6.7 – 7.05 wt% Fe, 18.0 –
23.0 wt% Mn, 2.8 – 5.1 wt% Si, 0.0 – 1.10 wt% Mg (Al – rest). In some
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particles small content of V and Cu were detected Measurements done with the
highest possible accuracy what means that there is no matrix contamination
gives: 6.97 wt% Fe, 24.3 wt% Mn, 3.24 wt% Si. Therefore these crystals can be
identified as Al12(FeXMn1-X)3Si phase.
Precipitates. The most intriguing results were obtained during TEM
investigations of -Al grains in PM and HPDC alloys. In HPDC specimen
interior structure of solid solution is not homogeneous and contains rod-type
particles (see fig. 5). The widely accepted name for this kind of precipitates is
discontinuous and Norman et al. [13] concluded that the mechanism of their
formation is one of discontinuous precipitation, where the supersaturated solid
solution decomposes behind a grain boundary which is pushed forwards by the
developing precipitates.
However, our observation clearly shows that these rod-type particles are
nearly homogeneously distributed in -Al grain from center of grain to the
interface with eutectic. It is not obvious that during cooling grain boundary
could migrate on a distance equal half of the grain diameter, especially, when
cooling rate is quite high.

a.
b.
Fig. 3 Bright field image of HPDC specimen where A is the grains of -Al
and E are eutectic colonies (a) and blocky-like Fe-bearing phase inside of
eutectic colony (b)
In addition, all precipitates are adjoined to dislocations (fig. 5 a, marked
with arrows) and preferential mechanism of the formation of these particles is
heterogeneous nucleation on dislocations not only during cooling but also after
subsequent natural aging. Average size of these precipitates is: length 40 – 70
nm, width 10 – 15 nm. Exact determination of chemical composition of these
particles was not possible because of their small thickness. However, EDX
measurements reveal that particles are enriched with Mg and Si. Combining
morphology of particles and simultaneous presence of Mg and Si this
precipitates is possible to identify as pre-’’ or ’’ phase what is, except GPzones, is the firs precipitates formed during natural aging [14].
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Consequently, HPDC alloys used in as cast state natural aging starts
immediately after casting and takes place during whole life-time of casting.

a.
b.
Fig. 4 Bright (a) and dark (b) field images of precipitates in HPDC
AlMg5Si2Mn specimen
Some features in precipitates behavior are worth noting. The first one is
their distribution. Particles mainly distributed inside of -Al matrix. In the
regions close to eutectic and between eutectic lamellas there was no precipitates
observed. The second one is that natural aging of the alloys leads to particle
growth. It was observed that after 3 years natural aging average size of
precipitates’ exceeds 500 nm what is hundred times larger than after casting.
The third one is that after solution treatment of HPDC alloy all precipitates are
dissolved thus decreasing strength and hardness of the alloy.
Summary
This work has demonstrated the most recent results of the structure
investigation of Al-Mg-Si-Mn casting alloys. By DSC measurements it has been
confirmed that the melting temperature of AlMg5SiMn alloy is about 20°C
higher than that of commercial A356 alloy thus making Al-Mg-Si-Mn alloys
preferable for application at elevated temperatures.
It was established that Mg content in solid solution is not sensitive to
cooling rate Using EDX analysis it has been shown that Mg content in HPDC
and PM alloys are the same and equal to 1.3 - 1.4 wt%.
TEM studies of HPDC AlMg5SiMn alloy revealed that the -Al matrix is
not homogenous and contains rod type precipitates. These precipitates are
randomly distributed inside of solid solution grains and adjoined to dislocations.
Presumably, these precipitates are pre-’’ phase what was nucleated
heterogeneously on dislocations.
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УДК 669.187.56.001
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА ФЕРОТИТАНУ
М. П. Волкотруб, М. І. Прилуцький, Д. А. Казарін
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Показано, що електрошлакова плавка з невитратними електродами
може бути використана для отримання феротитана з вмістом титану
до 70%. При такому процесі виділення потужності відбувається в
основному в режимі опору, яким є рідкий шлак. Таким чином,
електрошлакова плавка підходить для переробки мінеральної сировини, що
знайшло підтвердження, наприклад при виплавці феротитану з високим
вмістом титану із ільменітового концентрату.
Показано, что электрошлаковая плавка с нерасходуемыми
электродами может быть использована для получения феротитана с
содержанием титана до 70%. При таком процессе выделение мощности
происходит преимущественно в режиме сопротивления, которым
является жидкий шлак. Таким образом, для переработки минерального
сырья электрошлаковая плавка вполне подходит, что нашло
подтверждение, например при выплавке ферротитана с высоким
содержанием титана из ильменитового концентрата.
It is shown that electroslag melting with non-consumable electrodes can be
used for obtaining ferrotitanium with content of titanium about 70%. Using such
technology power generation occurs mainly in the condition of resistance, which
is a molten slag. So, for processing of mineral raw electroslag melting is rather
suitable, that was confirmed, for example, in melting out of ferrotitanium with
high content of titanium from ilmenite concentrate.
Вступ
В металургії при виробництві сталей і сплавів широко застосовують
сплав титана з залізом (феротитан), що вводиться в розплав у процесі
плавки для кінцевого легування, розкислення і дегазації металу, а також
при виготовленні зварювальних електродів. Так, наприклад, у
корозійностійких сталях титан зменшує інтеркристалітну корозію і
поліпшує зварюваність, використовується як стабілізатор, що зв'язує
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вуглець і перешкоджає утворенню карбідів хрому. [1]. При зварюванні
низьковуглецевих і низьколегованих сталей титан виконує функцію
розкислювача, а за певних умов ще і модифікатора металу шва, що
регулює „вихід” голчастого фериту, зі збільшенням вмісту якого в
структурі металу шва зростає ударна в'язкість.
Основну кількість феротитану на Україні отримують із ільменітових
концентратів (FеО·ТiO2), як правило алюмотермічним методом. Він
застосовується в декількох варіантах: як в звичайному позапічному, так і з
використанням електропечей. Звичайно титанові шлаки довідновлюються
в дугових печах з отриманням високоглиноземистого напівпродукту, що
містить 14-17% СаО. Слід відзначити, що при позапічному відновленні
діоксиду титану алюмінієм має місце нестача тепла, що веде до значних
витрат підігріваючих добавок (KClO3, CaO2, BaO, MnO та інші). З цієї
точки зору процес пічної алюмотермії виявляється більш ефективним,
оскільки можна використовувати тепло рідких титанових шлаків.
Феротитан також може бути отриманий двох стадійною електропічною
плавкою. В даному процесі в електродуговій печі розплавляють
піровскітовий концентрат (CaO – 40%, TiO 2 - 60%), який вміщує 35,3% Ті
(50% від загальної кількості титанових концентратів) і подальшого
проплавлення ільменітового концентрату з алюмінієм при відключеній
печі. На одну тону сплаву в цьому випадку витрачається 380-400 кг
алюмінієвого порошку, вихід титану становить 71-80%. Але цей процес
дає можливість отримувати феротитан із вмістом титану 35-37%.
Недоліком як пічної, так і позапічної алюмотермії, а також двох стадійної
електропічної плавки є те, що ці технології дозволяють отримати
феротитан, що містить 25-30 % Ti.
В наш час в зв'язку з розвитком металургії, найбільшим попитом на
внутрішньому та зовнішніх ринках користується високопроцентний
феротитан (65-75 %). Його доля в загальному виробництві даного
феросплаву складає біля 90 % [2].
Постановка задачі
Метою досліджень є отримання феротитану із вмістом титану до 70 %
за допомогою електрошлакової технології.
Методика проведення експерименту
Температура плавлення (1320 ... 1350 0С) та в'язкість (рис. 1, б)
вихідного ільменіту близькі до деяких шлаків, що застосовуються в
електрошлакових технологіях. Тому поставлена задача вирішувалася
плавкою в електрошлаковій печі потужністю 260 кВ∙А. Для зниження
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температури плавлення шлаку, що утворився в шихту додавали флюсуючі
(вапно або соду).
Результати досліджень
Автори роботи [3] стверджують, що електрошлакова плавка
мінеральної сировини з метою отримання феросплавів та лігатур може
бути використана в тих випадках, коли при переробці шихти утворюється
велика кількість шлакового розплаву, нагрів якого може бути здійснено в
режимі опору. Висока кратність шлаку (відношення кількості шлаку до
вилученого металу) отримується при використанні сировини з невеликим
вмістом основного компоненту або коли в шихту вводять велику кількість
флюсуючих добавок для досягнення необхідних фізико-хімічних
властивостей (температури плавлення, електропровідності, в’язкості).
Аналіз діаграми стану системи FeO-TiO 2 [4] показує, що ільменітовий
концентрат з вмістом TiO 2 60-63% має температуру плавлення в межах
0
1
1
1430-1450 С та електропровідність 45-50 Ом ·см .
0
Піровскіт (60% ТіО 2 , 40% СаО) має температуру плавлення ≈1900 С,
що ускладнює наведення шлакової ванни в печі та розділення метала зі
шлаком.
Низьку температуру плавлення має сполука зі складом 78-82% ТіО 2 ,
18-22% СаО [4].
Виходячи з цього, при розрахунках шихти для досягнення необхідних
фізико-хімічних властивостей шлакового розплаву, був вибраний склад
шихти, що складається з 50% ільменітового концентрату та 50%
піровскіту. В’язкість та електропровідність ільменітового концентрату
Верхньодніпровського горно збагачуючого комбінату показані на рис. 1
(криві 4).
Таким чином, ільменітовий концентрат з вмістом ТіО 2 60-63% має
в’язкість близьку до в’язкості традиційних шлаків електрошлакового
процесу та меншу електропровідність в порівнянні з ільменітовим
концентратом Іршанського горно збагачуючого комбінату (рис. 1, криві 4).
Це
пояснюється
тим,
що
в
ільменітовому
концентраті
Верхньодніпровського горно збагачувального комбінату значно менше
домішок оксидів інших елементів, таких як Al 2 O 3 , SiO 2 , MgO.
Шихта для наведення шлакової ванни складалася з 60% ТіО 2 , 20%
FeO та 20% СаО.
Після наведення шлакової ванни проводили алюмотермічне
відновлення, з підшихтовкою по ходу плавки свіже відпаленим вапном.
Підшихтовку вапна проводили з розрахунку на те, щоб отримати склад
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шлаку 48-50% СаО та 48-50% Аl 2 O 3 , який у відповідності до діаграми
0
стану системи має температуру плавлення в межах 1400-1450 С [5].
Отримані результати експериментів (табл. 1, табл. 2) показують, що
електрошлакова плавка дозволяє отримувати з ільменітового концентрату
феротитан з вмістом титану у сплаві на рівні 64-68%.
χ , Ом 1 ·см 1

η , Па·с

а

б

Рис. 1 Фізичні властивості ільменітового концентрату та деяких шлаків
ЕШП: а – електропровідність, χ ; б – в’язкість, η. 1 – АНФ-1П; 2 – АНФ-6;
3 – ільменіт; 4 - ільменітовий концентрат з вмістом ТіО 2 60-63%
Таблиця
1
Хімічний
електрошлакової плавки
Ti
Fe
Al
66.7
21.44
8.3

склад

сплаву
Ca
0,34

Таблиця
2
Хімічний
склад
електрошлакової плавки
Al 2 O 3
Fe 2 O 3
SiO 2
CaO
35,2
32,1
4,5
5,3

шлаку
MnО
0,094

експериментальної
Si
3,1

п.п.
0,12

експериментальної
TiO 2
21,8

п.п.
1,1

При цьому кратність шлаку становить 4,5-5,5, а супінь виходу титану
склав 77%.
Висновки
1. Аналіз отриманих результатів показує, що електрошлаковий процес
може бути використаний для отримання збагаченого феротитану із
ільменітового концентрату при дотриманні відповідних технологічних та
електричних параметрів процесу.
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2. Для впровадження технології в промисловість необхідно провести
додаткові дослідження для визначення оптимальних технологічних та
енергетичних параметрів процесу.
3. Аналіз літературних та практичних даних показав, що
перспективною також є електрошлакова технологія отримання феротитану
з використанням витратного електроду, який складається із суміші
ільменіту, рутилу, піровскіту, алюмінієвої крупки та скла, що запресовані в
стальну трубу під певним тиском та відповідною температурою.
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УДК 621.762:669.715.29
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ УДАРНАЯ ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЕВОГО
СПЛАВА Д16 В ЖИДКОМ АЗОТЕ
С. М. Волошко, И .Е. Котенко, А .П. Бурмак
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический інститут»
Досліджений вплив ультразвукової ударної обробки (УЗУО) в рідкому
азоті на мікротвердість і мікроструктуру поверхневих шарів
алюмінієвого сплаву Д16. Максимальний ефект зміцнення після обробки в
рідкому азоті становить понад ~ 500%. Зростання мікротвердості після
УЗУО в середовищі рідкого азоту відбувається завдяки накопиченню
високої щільності дислокацій та формуванню нанокристалічної
структури. Обговорюється також ефект механодинамічної дифузії
азоту із зовнішнього середовища в поверхневий шар сплаву в процесі
кріодеформації.
Исследовано влияние ультразвуковой ударной обработки (УЗУО) в
жидком азоте на микротвердость и микроструктуру поверхностных
слоев алюминиевого сплава Д16. Максимальный эффект упрочнения после
обработки в жидком азоте составляет более ~ 500%. Рост
микротвердости после УЗУО в жидком азоте происходит благодаря
накоплению высокой плотности дислокаций и формированию
нанокристаллической структуры. Обсуждается также эффект
механодинамической диффузии азота из внешней среды в поверхностный
слой сплава в процессе криодеформации.
Influence of the ultrasonic impact treatment (UIT) in liquid nitrogen on the
microhardness and microstructure of the aluminum alloy D16 surface layers
has been invastigated. The maximum effect of strengthening after treatment in
the liquid nitrogen is over ~ 500%. Increasing of the microhardness after UIT
occurs in the environment of liquid nitrogen due to the accumulation of highdensity dislocations and formation of the nanocrystalline structure. The effect of
the mechanical and dynamical diffusion of the nitrogen from an external
environment in the surface layer of alloy in the process of the cryodeformation
has also been discussed.
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Вступление
Разработка
технологий,
которые
позволяют
обеспечить
одновременное повышение прочности и пластичности стареющих
алюминиевых сплавов, представляет значительный практический интерес.
С целью измельчения зерна для повышения прочности активно
применяется интенсивная пластическая деформация в условиях
криогенных температур, которая, как допускается, подавляет процессы
возвращения [1]. Значительная роль в выяснении влияния температуры
деформирования на степень фрагментации структуры металла при
криогенных температурах принадлежит авторам [2-4]. Можно отметить
следующие особенности такой обработки. При низких температурах, вопервых, необходим меньший уровень напряжений для формирования
измельченной
субзеренной структуры; во-вторых, - тормозятся
диффузионные процессы миграции атомов, а соответственно и термически
активированные механизмы возобновления деформированной структуры
[5-7]. Подавление процесса динамической рекристаллизации приводит к
существенному
повышению
плотности
дислокаций.
Такое
микроструктурное состояние при последующем отжиге обеспечивает
формирование
сверхтонкой
зеренной
микроструктуры,
которая
обеспечивает высшую прочность и пластичность, как чистых металлов,
так и сплавов [8]. Следует отметить, что после высокотемпературного
деформирования для металла при комнатной температуре характерна
стабильная структура, стойкое распределение дефектов и границ. В случае
криодеформации, металл перенесенный в условия комнатной температуры,
фактически поддается низкотемпературному отжигу, в результате
которого и формируется конечная структура, которая определяет
характеристики материала [5].
Одним из перспективных направлений по повышению пластичности
при одновременном повышении прочности основано на выделении в
алюминиевых сплавах высокодисперсных вторичных фаз в виде
наноразмерных частиц после прокатки при температуре жидкого азота и
следующего отжига. Так, в работе [9] сплав 2024 Al подвергался
криопрокатке для получения мелкозернистой структуры с частичным
растворением частиц T-фазы (Al20Cu2Mn3) и высокой плотностью
дислокаций, и старению для получения высокодисперсированных
нанопреципитатов. Установлено, что остаточные частицы T-фазы
являются очень эффективными в аккумулировании дислокаций при
кріопрокатке, что в свою очередь приводит к выделениям наноразмерных
преципитатов S'-фазы (Al2CuMg) с расстоянием между частицами 10-20
нм. Такая высокая плотность выделений S'-фазы позволяет эффективно
аккумулировать и закреплять дислокации, приводя к одновременному
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росту прочности, усталостной прочности и пластичности. Авторы [10]
отмечают, что в сравнении с традиционной термообработкой,
криопрокатка дисперсионно упрочненного сплава системы Al - Cu – 2219
Al ускоряет кинетику выделения преципитатов, время старения
уменьшается из 24 час. до 8 час. и температура старения уменьшается с
190 оС до 125 оС.
На сегодня используются и другие методы интенсивной пластической
деформации всего объема материала при криогенных температурах кручение под высоким давлением [11], равноканальная экструзия,
обработка в шаровых мельницах [12, 13] и т. п.
Среди методов упрочнения поверхностных слоев конструкционных
материалов особенное место занимает ультразвуковая ударная обработка
(УЗУО), которая позволяет значительно изменять дислокационную
структуру материала, измельчать зерна и субзерна до наноразмерамых,
увеличивать углы розориентации дислокационных фрагментов, влиять на
физико-химические, механические и другие свойства поверхности
металлов и сплавов [14-18]. Однако анализ литературных источников
свидетельствует, что методика УЗУО отработана только для условий
обработки на воздухе при комнатной температуре. Недостатком такого
подхода
является
существенное
влияние
на
микротвердость
поверхностных слоев процессов оксидообразования, а также интенсивное
развитие процессов динамического возвращения за счет нагрева
материала. В результате зависимость микротвердости от режимов УЗУО
имеет немонотонный характер: для малых времен ультразвукового
действия характерным является существенное увеличение микротвердости
(эффект упрочнения), а для более длительной обработки - значительное
снижение микротвердости (эффект разупрочнения) [19].
Поэтому в данной работе впервые предлагается методика проведения
ультразвуковой ударной обработки алюминиевого сплава Д16 в жидком
азоте при условиях всестороннего сжатия образца. Целью работы является
установление закономерностей влияния ультразвуковой ударной
обработки в среде жидкого азота на микроструктуру и микротвердость
приповерхностных слоев алюминиевого сплава Д16.
Методика эксперимента
Объект исследования – алюминиевый сплав Д16 в состоянии
поставки. Химический состав сплава Д16 приведен в табл. 1.
Таблица 1 Химический состав алюминиевого сплава Д16
Элемент
Al
Cu
Mg
Mn
мас. %
93,6
3,97
1,43
0,625
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Образцы имели высоту 10,4 мм и диаметр 10 мм, получались путем
резания промышленных (закаленных и состаренных) прутков
перпендикулярно направлению прокатки.
Ультразвуковая ударная обработка проводилась на приборе УЗГ- 300
[21] (рис. 1) который состоит из ультразвукового генератора (7) частотой
21 кГц и мощностью 0,6 кВт, вибратора со ступенчатым концентратором
(1), на котором с помощью пружин размещалась ударная головка.
Обработка проводилась ударной головкой с цилиндрическим бойком (3)
диаметром 5 мм и длиной 18 мм (из закаленной стали ШХ15). По каналу
(6) в герметичную камеру (2) подавался жидкий азот для охлаждения
образца (4) к криогенной температуре. Давление в камере измерялось
манометром (5).

Рис. 1 Схема проведения ультразвуковой ударной обработки (УЗУО) в
разных средах: 1 - вибратор со ступенчатым концентратором;
2 - герметичная камера; 3 - боек; 4 - образец сплава Д16; 5 - манометр;
6 - канал для заполнения жидким азотом; 7 - ультразвуковой генератор
Образец сплава Д16 размещался в специальной стальной оправе, в
которую углублялся на 2 мм. Таким образом в процессе контактной
обработки образец все время находился в зоне действия бойка в замкнутом
объеме, то есть в условиях, приближенных к гидростатическому
сжиманию. В таком случае реализуется преимущество объединения
эффекта действия всестороннего сжимания, которое препятствует
возникновению растягивающих напряжений, и фактору глубокого
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охлаждения, которое обеспечивает подавление процессов динамического
возвращения. Впервые о таком подходе, названном авторами
низкотемпературной квазигидроэкструзией, сообщается в [20].
Амплитуда торца концентратора при обработке составляла А = 25
мкм. Длительность обработки варьировалась от 10 до 240 с. Измерение
микротвердости проводилось на приборе ПМТ- 3, методом Викерса при
нагрузке 20 г. Глубина модифицированного слоя после УЗУО
определялась с использованием растровой электронной микроскопии
(РЭМ) на приборе РЭМ -106И.
Исследования микроструктуры поверхности проводили с помощью
просвечивающего электронного микроскопа ПЭМ - 125К (ускоряющее
напряжение 100 кВ). Образцы для исследования получены методом
электроискрового
резания
со
следующим
электролитическим
полированием.

Микротвердость Hv20, кгс/мм2

Экспериментальные результаты и обсуждения
Результаты измерения микротвердости алюминиевого сплава Д16
после УЗУО в среде жидкого азота при постоянной амплитуде А = 25 мкм
в течение разного времени представленные на рис. 2.
При обработке в среде жидкого азота микротвердость монотонно
растет до 160 с после чего выходит на насыщение. Уменьшение значений
микротвердости, которое наблюдается при обработке на воздухе [19] не
выявлено.
800
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Время обработки, с

Рис. 2 Изменение микротвердости алюминиевого сплава Д16 в
зависимости от длительности обработки в среде жидкого азота
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На начальных этапах микротвердость сплава Д16 растет не так
интенсивно, что связано с низкой температурой деформации. Но в
дальнейшем эффект упрочнения в среде жидкого азота растет и достигает
~ 500 % при длительности обработки τ = 240 с по сравнению с исходным
состоянием. При измерении микротвердости образцов после обработки с
длительностью свыше 240 с начинают образовываться трещины вокруг
отпечатка индентора, потому дальнейшее увеличение длительности УЗУО
в среде жидкого азота не является эффективным.
По данным РЭМ максимальная глубина модифицированного
поверхностного слоя сплава Д16 после УЗУО в среде жидкого азота
составляет ~ 35-37 мкм (рис.3).
Для понимания причин изменения механических свойств,
изложенных
выше,
проведено
систематическое
исследование
микроструктуры поверхностных слоев сплава Д16 после УЗУО методом
электронной микроскопии на просвет (рис. 4).

Рис. 3 Модифицированный слой сплава Д16 после УЗУО в среде
жидкого азота, τ =160 с (РЕМ)
В состоянии поставки (без УЗУО) исследованный сплав Д16 с
содержанием Mn  0,6% является трехфазным и состоит из тв.р +
Т(Al20Cu2Mn3) + (Al2Cu) фаз [22]. Электронно-микроскопическая
структура
сплава в исходном состоянии
свидетельствует о
незначительном
количестве
дислокаций
в
матрице
после
рекристаллизации в процессе горячей деформации. Средний размер зерен
- 3-5 мкм, на микроэлектронограммах присутствуют только точечные
рефлексы от ГЦК-алюминия. Наблюдаются стержнеобразные дисперсоиды
- частиц орторомбической Т-фазы размером около 200 нм, границы этой
фазы четкие и не содержат дислокаций. Размер частиц  - фазы около 100
нм.
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Считается, что такие остаточные частицы вторичных фаз играют
решающую роль в измельчении зерен и аккумуляции дислокаций при
криообработке. Маленькие и однородно распределенные частицы
способствуют наиболее эффективному продуцированию дислокаций. В
работе [9] приведена последовательность аккумуляции дислокаций от
малых к высоким степеням деформации прокаткой сплава Д16: при
деформации ~15% дислокации закрепленные вокруг частиц Т-фазы; при
увеличении степени деформации до 80% - дислокации аккумулируются по
всей
области
зерен
и
на
расстоянии
от
частиц
Т-фазы.
Микроструктуру сплава Д16 после УЗУО приведено на рис. 4, 5.
Анализ проводился для двух времен обработки в жидком азоте - 80 с и 200
с, при которых наблюдаются разные значения микротвердости. Во всех
случаях исходная структура сплава Д16 измельчается до 15-20 нм (рис. 4.
а, б) при сохранении крупных зерен размером 1-2 мкм (рис. 5, а, б). На
картинах микродифракции после УЗУО появляются многочисленные
точечные рефлексы, расположенные по кольцам (рис. 4, в; рис. 5, в). Это
свидетельствует
о
наличии
измельченной
структуры,
однако
разориентация зерен недостаточна для формирования непрерывных колец.
Сохраняются и точечные рефлексы от ГЦК-алюминия.
В роботе [24] делается предположение, что повышение прочности при
криодеформации связано с измельчением зерна, а повышение
пластичности обусловлено образованием определенного количества
микронных зерен рядом с нанозернами. Поэтому сформированная в
результате УЗУО структура является оптимальной с точки зрения
сочетания твердости и пластичности.
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Рис. 4 Электронно-микроскопическое изображение наноструктурных
участков и картины микродифракции сплава Д16 после УЗУО в жидком
азоте: а - τ = 80 с; б - τ = 200 с; в - характерный вид
микроэлектронограммы, τ =100 с
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Частицы вторичных фаз распределяются достаточно равномерно в
пределах зерна, их размер составляет 50-100 нм (рис. 5, а). Существенной
локальной неоднородности как структуры, так и фазового состава сплава
не выявлено. Особенностью микроструктуры при обработке в жидком
азоте является высокая равномерная плотность дислокаций с их
накоплением на границах зерно/субзерно. После обработки в жидком азоте
в течение 200 с дислокации аккумулируются по всей области зерен и на
расстоянии от частиц вторичных фаз равно как и в [9]. Выявленные зерна,
которые
содержат
сетчатую
(упорядоченную)
дислокационную
субструктуру (рис. 4, б), в которых вторичные фазы отсутствуют.
Как отмечается в литературе, особенностью пластической
деформации в области криогенных температур является формирование в
материале структур с такой дисперсностью, при высокой равномерности
распределения дефектов, которая в случае деформирования при высших
температурах невозможна. Высокая плотность дислокаций является также
определяющим фактором криодеформации. Например, по данным [25]
повышение прочности криопрокатанного сплава 6063 Al после отжига при
300 оC, в течение 5 мин. происходят именно благодаря накоплению
намного высшей плотности дислокаций, чем в материале прокатанном при
комнатной температуре.
Таким образом существенным фактором повышения микротвердости
сплава Д16 после УЗУО при криогенных температурах является
накопления высокой плотности дислокаций, которые равномерно
распределены в теле зерна. Однако, такой значительный эффект (500%)
упрочнения не может быть связан только с дефектностью структуры.
Можно сделать предположение, что в условиях эксперимента происходит
формирование нитридных соединений в поверхностном слое за счет
явления механодинамической диффузии (МДД) атомов азота с внешней
среды в процессе деформации.
Важнейшим условием, которое определяет количество захваченных в
результате МДД атомов и молекул среды, является их закрепление
дефектами разного типа. Именно поэтому при переходе в область больших
деформаций концентрация атомов внешней среды в материале резко
растет за счет увеличения дефектности структуры. В [26] впервые
выявлено механодинамическое проникновение молекул азота в ОЦКрешетку армко-железа, деформированного сжиманием в среде жидкого
азота. Деформация в жидком азоте существенно увеличивает
диффузионную проницаемость азота в поверхностный слой, при этом
количество азота в наноструктурных образцах значительно превышает его
количество в поликристалле [27], то есть границы зерен являются
основным транспортным звеном для атомов и молекул внешней среды.
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Количество молекул азота в поверхностном слое образца после
криодеформации может превышать 1016 ат/см-2.
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в

Рис. 5 Микроструктура и микродифракция (ПЕМ) после УЗУО
сплава Д16 в среде жидкого азота в течение 200 с
Так как, УЗУО в жидком азоте увеличивает плотность дефектов,
способствует накоплению дислокаций на границях зерен и приводит к
наноструктуризации поверхностного слоя, реализация явления ММД
является полностью возможной. Это является предметом дальнейших
исследований.
Выводы
1. Максимальный эффект роста микротвердости поверхностных слоев
сплава Д16 после УЗУО в жидком азоте составляет ~ 500%
2. Рост микротвердости после УЗУО в среде жидкого азота
происходят благодаря накоплению высокой плотности дислокаций и
формированию нанокристаллической структуры, возможным также
является эффект механодинамической диффузии (МДД) атомов азота с
внешней среды в поверхностный слой сплава в процессе криодеформации.
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УДК 669.1
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТАЛЛУРГИИ В ФИНЛЯНДИИ
Е. А. Волченков
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
У роботі розглянуто сучасний стан металургійної галузі
промисловості Фінляндії. Проведено аналіз стану чорної та кольорової
металургії, а також показано динаміку зростання виробництва і
розвитку металургійної індустрії в країні. Представлено огляд діяльності
найпотужніших металургійних підприємств Фінляндії.
В работе рассмотрено современное состояние металлургической
отрасли промышленности Финляндии. Проведен анализ состояния чёрной
и цветной металлургии, а также показана динамика роста производства
и развития металлургической индустрии в стране. Представлен обзор
деятельности крупнейших металлургических предприятий Финляндии.
In work the current state of a metallurgical industry of Finland is
considered. The analysis of a condition of ferrous and nonferrous metallurgy is
carried out, and also dynamics of increase in production and development of the
metallurgical industry in the country is shown. The review of activity of the
largest metallurgical enterprises of Finland is presented.
Вступление
Начиная с XVI века и по настоящее время, в Финляндии
эксплуатировалось более 270 шахт по добыче железной руды и руд
цветных металлов (в основном медь, никель, цинк, хром). Добыча
и переработка железных руд создали сырьевую базу и послужили основой
для
становления
и развития
металлургической
и впоследствии
металлообрабатывающей промышленности.
Современная
металлургическая
промышленность
Финляндии
включает в себя все циклы от переработки руды, производства металла
до его последующей переработки. Финские металлургические предприятия
производят как черные металлы (чугун, сталь, нержавеющую сталь), так
и цветные металлы (медь, цинк, никель). Продукция финских
металлургических предприятий широко применяется в строительстве,
машиностроении, автомобилестроении, судостроении, электротехнике
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и других областях промышленности. Из-за отсутствия достаточных
объемов собственного сырья и недостатка отечественных энергоресурсов,
финская металлургия по структуре затрат и рентабельности производства в
последние годы
стала проигрывать конкурентам, производящим
аналогичную продукцию и имеющим в своем распоряжении достаточную
рудную и энергетическую базу. Финляндия занимает одно из лидирующих
мест в мире по разра-боткам и внедрению в производство современных
высокоэффективных и экологически чистых технологий.
Металлургия рассматривается в Финляндии как стратегически важная
отрасль промышленности.
Финляндия занимает ведущие позиции в Европе по производству ряда
металлов, в частности, никеля и цинка, а также феррохрома. Однако
базовым направлением в металлургической отрасли является производство
стали.
Чёрная металлургия Финляндии
Мировой финансово-экономический кризис и рецессия в экономике
большинства стран мира привели в 2009 году к существенному падению
спроса на металлургическую продукцию и снижению объемов
производства, что стало причиной наименьшего производства стали в
Финляндии с 1992 года – всего 3,066 млн. тонн. Выход мировой экономики
из кризиса способствовал росту спроса на металлы и на их производство.
По данным WorldSteel Association мировое производство стали
выросло в 2010 году на 15% и достигло 1,4 млрд. тонн, а в Финляндии
было произведено 4,030 млн. тонн стали, что на 31% превысило
показатели предыдущего года и позволило занять 33 место в списке
ведущих мировых производителей стали. По итогам 2010 года рост
объемов производства металлургической продукции в Финляндии
составил 24%, а товарооборот вырос по сравнению с предыдущим годом
на 50% и составил около 9 млрд. евро.
По данным WorldSteel Association Финляндия по итогам 2011 года
занимает 14е место среди стран-производителей стали Евросоюза,
производя в среднем 2,22% от общего объёма стальной продукции.
Таблица 1 Производство стали в Финляндии, тыс. тонн
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
2011 369 351 399 403 385 331 262 228 281 323 334
2010 350 319 363 289 291 340 332 352 360 379 319
2009 194 157 222 164 250 262 253 261 329 350 303
2008 404 387 399 411 410 385 375 382 370 401 294
2007 443 377 425 409 400 355 344 290 329 340 342

126

Dec Общ.
321 3985
337 4030
323 3066
200 4417
377 4431
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Рис.1 Производство стали в Финляндии, млн. тонн

Рис.2 Производство чугуна в Финляндии, млн. тонн

Рис.3 Сравнительная характеристика производства стали
конвертерным способом и в электропечах

Рис.4 Конвертерное производство стали в Финляндии
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Рис.5 Производство стали в электропечах Финляндии
Анализ вышеприведенных графических зависимостей показывает, что
финские комбинаты производят металл только конвертерным способом и в
электропечах, при этом в 2010 году электростали было произведено почти
в 2 раза больше, чем конвертерной.
Цветная металлургия Финляндии
Цветные металлы – главное минеральное богатство страны. Запасы
меди составляют около 1 млн. т. Медноколчеданновая руда наиболее
известного месторождения Outokumpu содержит также цинк, кобальт,
серу, железо, серебро, золото. Из руды находящегося в этом же районе
месторождения Kontiolahti одновременно с медью извлекается никель.
Запасы цинка оцениваются в 2 млн. т., основная его добыча вместе с
медью и свинцом ведется из месторождения полиметаллических руд
Vihanti. По добыче меди и цинка Финляндия занимает одно из ведущих
мест в Европе. По запасам хромовой руды Финляндия занимает третье
место в мире после ЮАР и Зимбабве, а по добыче – четвертое место,
уступая лишь названным странам и Турции. Хромовая руда после ее
переработки экспортируется.
Предприятия цветной металлургии размещены на побережье
Ботнического залива или вблизи от него. Добытая в Outokumpu и там же
обогащенная руда поступает и виде концентратов на завод в Harjavalta, где
из нее выплавляются черновые медь и никель, которые затем
перерабатываются на заводе в Pori. На одном из крупнейших в Европе
цинковых заводов в Kokkola из концентратов, поступающих из Vihanti и с
других рудников, изготовляются электролитический цинк и кобальт.
Более 1/2 всего мирового производства меди и 1/3 производства
никеля осуществляются по технологиям, разработанным финскими
компаниями.
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Крупнейшие металлургические предприятия Финляндии
Крупнейшими финскими металлургическими компаниями являются:
концерн “Outokumpu” – производитель нержавеющей стали и изделий из
нее и концерн “Rautaruukki” – производитель стали и полуфабрикатов,
строительных металлических конструкций, подъемно-транспортного
оборудования. Кроме того, в Финляндии действуют металлургические
предприятия, входящие в состав компаний из Швеции, США, Германии,
Нидерландов и России.
Государство является одним из основных акционеров в крупнейших
металлургических компаниях страны “Outokumpu” и “Rautaruukki” с
долей, соответственно, 30,1% и 39,7%.
Концерн “Outokumpu Oyj” занимает седьмое место среди
крупнейших мировых производителей нержавеющей стали, по итогам 2011
года производя 22% европейской и 5% мировой нержавеющей стали.
Основное производственные мощности расположены на севере
Финляндии в г.Торнио (производство нержавеющей стали на
сталелитейном комбинате Tornio) и в г.Кеми (добыча и переработка
хромитовой руды на Kemi Chromite Mine). Помимо финских компания
располагает зарубежными производственными мощностями в Швеции,
Великобритании, США и др.
По итогам 2010 года производство нержавеющей стали выросло на
27% и составило 1,315 млн. тонн, объём продаж вырос на 60% и составил
4,2 млрд. евро, однако операционный убыток составил 83 млн. евро. По
итогам 2011 года производство стали выросло ещё на 6% и составило 1,391
млн. тонн, что принесло компании 5,009 млрд. евро, однако операционный
убыток составил уже 260 млн. евро.
Убыточность “Outokumpu” объясняется тем, что компания, не имея
собственных источников сырья за исключением хрома, вынуждена
закупать его на свободном рынке.
В целях поддержания своей конкурентоспособности на мировых
рынках, компания “Outokumpu” инвестирует значительные средства на
научно-исследовательские разработки. Расходы компании на НИОКР в
2010 году выросли на 16% в сравнении с показателями 2009 года и
составили около 22 млн. евро (0,5% от годового объема продаж). В 2009
году данный показатель составлял 19 млн. евро (0,7% от годового объема
продаж).
Инвестиции
были
направлены
как
на
развитие
энергосберегающих инновационных технологий, позволяющих снизить
производственные расходы и вредное воздействие на окружающую среду,
так и на разработку новых сортов стали и ферросплавов и улучшения
качества уже существующих.
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“Talvivaara Mining Company” – крупнейшая в Финляндии
рудодобывающая компания, основанная в 2004 году. Основным
направлением деятельности является разработка и добыча никелевых и
цинковых руд, в настоящее время ведётся разработка месторождения
урана. “Talvivaara” владеет одним из крупнейших месторождения никеля в
Европе Sotkamo, запасы которого позволяют добывать 33 тыс. тонн никеля
в год, а также 60 тыс. тонн цинка, 10 тыс. тонн меди и 1,2 тыс. тонн
кобальта в год на протяжении следующих 25 лет.
По итогам 2010 года объём продаж “Talvivaara” составил 152,2 млн.
евро, что принесло операционную прибыль в размере 25,5 млн. евро. В
2011 году компания увеличила производство никеля на 55% до 16,09 тыс.
тонн, цинка на 25% до 31,82 тыс. тонн по сравнению с 2010 годом, что на
52% увеличило объёмы продаж до 231,2 млн. евро и принесло
операционную прибыль в размере 30,9 млн. евро.
Корпорация “Rautaruukki Corporation” (маркетинговое название
“Ruukki”) – производитель металлоизделий для строительства и
машиностроения.
По итогам 2008 года объём продаж “Rautaruukki” составил рекордные
3,85 млрд. евро, что принесло операционную прибыль в размере 568 млн.
евро. Кризис мировой экономики 2009 года сильно ударил по позициям
“Rautaruukki”, в результате чего объём продаж уменьшился в 2 раза и
составил всего 1,95 млрд. евро, а компания понесла убытков в размере 323
млн. евро. В 2010 году “Ruukki” увелила продажи на 24% до 2,42 млрд.
евро, однако понесла убытки в размере 12 млн. евро. По итогам 2011 года
“Ruukki” получили операционную прибыль 22 млн. евро, увеличив объём
продаж на 16% до 2,798 млрд. евро.
Основным рынком сбыта корпорации являются страны Скандинавии
(60%), в Россию и Украину “Ruukki” экспортирует 8% продукции.
Финляндия на мировом рынке металлургической продукции
На мировом и европейском рынке металлов Финляндия выступает в
роли поставщика готовой продукции, экспортные поставки преобладают
над импортом: готовая стальная продукция и полуфабрикаты в основном
экспортируется – 62% (2,490 млн. тонн) произведённой в 2010 году стали
было продана за границу. Импортируются железная руда (2,204 млн. тонн
в 2009 году), стальной полуфабрикат (1,408 млн. тонн в 2010 году) и скрап
(847 тыс. т. в 2010 году). Также в страну ввозятся медный концентрат (458
тыс. тонн), никелевый концентрат (217 тыс. тонн), цинковый концентрат
(560 тыс. тонн) и кокс (460 тыс. тонн). Основными поставщиками сырья
являются Швеция (в основном), Россия, Австралия, Канада и др.
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УДК 669.187
ВОДОРОД ПРИ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОМ ПЕРЕПЛАВЕ1
Е. А. Волченков
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
У роботі розглянуто поведінку водню при електрошлаковому
переплаві та особливості впливу водню на електрошлаковий метал.
Проведено аналіз можливих способів видалення водню при ЕШП.
В работе рассмотрено поведение водорода при электрошлаковом
переплаве и особенности воздействия водорода на электрошлаковый
металл. Проведен анализ возможных способов удаления водорода при
ЭШП.
In work the behavior of hydrogen is considered at an electroslag remelting
and feature of influence of hydrogen on electroslag metal. The analysis of
possible ways of removal of hydrogen is carried out at ESR.The analysis of
possible ways of removal of hydrogen is carried out at ESR.
Вступление
Водород – это вредная примесь в стали, вызывающая появление
большого количества дефектов, в особенности водородную хрупкость.
Растворённый в металле водород диффундирует в пустоты и
дефектные участки кристаллической решетки, становясь концентратором
внутренних напряжений и в значительной мере понижая пластический
свойства стали.
Электрошлаковый переплав за счёт направленной кристаллизации
металла позволяет получить плотную однородную структуру, что в
сочетании с высоким качеством поверхности слитка препятствует
наводораживанию металла в процессе его эксплуатации. Однако наряду с
высокой
эффективностью
процесса
ЭШП
для
производства
высококачественной стали с ним связаны и весьма серьезные проблемы,
например имеющее место увеличение содержания водорода в процессе
плавки. Снижение содержания водорода в металле при электрошлаковом
переплаве является одной из самых важных задач при производстве сталей
высокого качества.
1

Работа выполнена под руководством чл.-кор. НАН Украины, д.т.н., проф. Д. Ф. Чернеги, НТУУ «КПИ»
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Источниками поступления водорода в металл слитка ЭШП могут быть
металл электрода, флюс и атмосфера над шлаком. Поэтому для
обеспечения низкого содержания водорода в слитках при переплаве
следует использовать:
 расходуемые электроды, изготовленные из металла с низким
содержанием водорода и очищенные от масла, грязи и других
водородсодержащих загрязнений;
 флюс, предварительно прокаленный и расплавленный в сухой
атмосфере;
 средства для уменьшения влажности атмосферы над шлаком либо
для непрерывного удаления водорода из шлака.
Возможные методы снижения содержания водорода
На основании многих теоретических и экспериментальных
исследований было установлено, что на увеличение и уменьшение
содержания водорода в металле ЭШП влияют следующие факторы:
1. Влияние парциального давления водорода и химического состава
флюса.

Рис.1 Влияние парциального давления водяных паров на содержание
водорода в слитке ЭШП (шлак: 60% CaF2 + 25% Al2O3 + 15% CaO):
1 – РH20=1,8 мм рт. ст.; 2 – РH20=15,6 мм рт. ст.
При ЭШП содержание водорода зависит от парциального давления
паров воды: согласно [1], при изменении парциального давления водяных
паров в девять раз от 1,8 до 15,6 мм рт. ст. концентрация водорода в слитке

133

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

изменилась почти в 3 раза – это свидетельствует о том, что концентрация
водорода прямопрапорциональна квадратному корню парциального
давления водяных паров. На рис.1 представлены результаты исследования
влияния состава флюса на содержание водорода при прочих равных
условиях. Концентрация водорода существенно зависит от содержания
извести во флюсе, что особенно заметно в начальный период ЭШП. При
устойчивом режиме переплав на шлаках систем 20 СаF2 – 40 Аl2O3 – 40
СаО и 60СаF2– 25 А12O3 – 15 СаО дает практически одинаковые
результаты по водороду. Однако эти результаты существенно отличаются
от полученных на флюсе системы 70 СаF2 – 30 Аl2O3, что, возможно, связано с различными химическими свойствами указанных флюсов. Из этого
можно сделать вывод, что величина вносимой с флюсом влаги
определяется количеством в нём СаО.
2. Влияние скорости плавления и поверхности раздела «газ-шлак».

Рис. 2 Влияние скорости плавления на содержание водорода в слитке:
1 – f=70…75 кг/ч; 2 – f=115…125 кг/ч.
С увеличением скорости плавления концентрация водорода в слитке
ЭШП приближается к концентрации водорода в электродах. Концентрация
водорода в слитке ЭШП с увеличением скорости плавления стремится к
своим минимальным значениям, так как концентрация водорода в
электроде практически равна нулю; при уменьшении средней скорости
плавления концентрация водорода стремится к значениям, определяемым
равновесием при PH2O=20…22 мм рт. ст. В связи с этим большое значение
имеет размер поверхности контакта шлака с атмосферой: чем больше
площадь поверхности шлака, тем при уменьшении скорости плавления (то
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есть, при увеличении времени контакта шлака с атмосферой) большей
будет концентрация водорода в металле.
3. Влияние использования свежего и отработанного флюса.

Рис. 3 Результаты сравнения свежего (а) и повторно используемого (б)
флюсов
Если свежий флюс получают простым смешиванием CaF2 и А12О3, то
эти компоненты при повторном использовании флюса будут уже в
растворенном состоянии. Следовательно, эти флюсы могут обладать
различными гигроскопическими и химическими свойствами, и поэтому
концентрация водорода для свежего и повторно используемого флюсов
различна в первоначальной стадии электрошлакового процесса. Первоначальная концентрация водорода в слитке ЭШП для повторно
использованного флюса приблизительно равна конечной концентрации
водорода в слитке предыдущей плавки. Повышения содержания водорода
в слитке на начальной стадии ЭШП под таким флюсом практически не
наблюдается. На основании этого можно предположить, что на
концентрацию водорода на ранней стадии влияют два фактора: влажность,
вносимая нерастворенным CaO, и содержание FeO во флюсе.
4. Влияние полярности постоянной составляющей электрического
тока.
В настоящее время вопрос о влиянии рода и полярности
электрического тока на процесс удаления водорода из металла
электрошлакового слитка окончательно не изучен. Множество
проведенных исследований не дают точного ответа на то, насыщается ли
металл водородом при использовании постоянного тока прямой («+» на
электроде) и обратной полярности («–» на электроде). Принято считать,
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что водород в металле находится в ионном виде H+, то есть можно
предположить, что удаление водорода происходит в результате
направленного переноса к поверхности шлаковой ванны положительно
заряженных ионов под действием постоянного сдвига потенциала. Эту
теорию подтверждают исследования, проведенные в работах [2, 3]:
наиболее интенсивное удаление водорода происходит при ЭШП с
использованием постоянного тока обратной полярности.

Рис. 4 Характер протекания постоянного тока в шлаковой ванне
при ЭШП на токе прямой (а) и обратной (б) полярности.
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УДК 621.744.06
СПОСОБЫ ЛИТЬЯ ПОЛОСЫ НАМОРАЖИВАНИЕМ НА
ВАКУУМИРУЕМЫЙ ВАЛОК
В. С. Дорошенко
Физико-технологический институт металлов и сплавов
НАН Украины
Розглянуто способи лиття смуги та конструкції
валкових
вакуумованих кристалізаторів. Вакуумування запропоновано в якості
нового фактора для регулювання параметрів лиття та стабілізації
якості одержуваної смуги.
Рассмотрены способы литья полосы и конструкции валковых
вакуумируемых кристаллизаторов. Вакуумирование предложено в
качестве нового фактора для регулирования параметров литья и
стабилизации качества получаемой полосы.
The methods of casting roll band and designs evacuated rolls is
considered. Evacuation was proposed as a new factor to regulate the casting
parameters and stabilize the quality of the band received.
Мировое производство плоского проката и полосы непрерывно
возрастает, занимая около 60% всего объема металлургического
производства стальной продукции, из которой значительная часть
приходится на долю тонкого листа и полосы. Это стимулирует
интенсивное создание новых технологий и оборудования для получения
тонкого листа и полосы непосредственно из расплава, обеспечивающих
уменьшение себестоимости продукции при наличии существенного
энерго- и ресурсосберегающего эффекта, а также низкого уровня
капитальных вложений и высокой адаптивностью к различным объемам
производства стали (то есть возможностью реализации в условиях мини
и микро заводов) [1].
С 1848 г., когда Г. Бессемер (Англия) запатентовал способ
получения металлических полос путем заливки сверху жидкого металла
в зазор между двумя вращающимися охлаждаемыми валками, начали
создавать валковые литейно-прокатные агрегаты (ВЛПА). Сейчас они
используются в ряде стран (имеется несколько сотен агрегатов) для
производства полос из цветных металлов. Бесслитковая прокатка в
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последние годы начинает находить применение и в черной металлургии.
С 1990-х годов усилиями ведущих машиностроительных и
металлургических фирм и университетов Европы (проект «Eurostrip»),
США, Австралии и Японии (проект «Castrip») [1] и других стран создано
более 10 промышленных ВЛПА для производства тонких (толщиной 1-5
мм) широких (шириной 1500 - 2000 мм) полос из углеродистых и
коррозионностойких сталей.
С
промышленным
использованием
технологии
прямого
непрерывного литья тонкой полосы связывают одно из направлений
развития мини-заводов (mini—mill), к достоинствам которых относятся
низкая
капиталоемкость,
относительно
небольшие
затраты
производственных ресурсов, низкий уровень экологических загрязнений,
минимальные простои оборудования и агрегатов, минимальный
производственный цикл при максимальной производительности и
рентабельности. Как подчеркивает проф. Смирнов А. Н., в России и
Украине отсутствуют разработки литейно-прокатных модулей и машин
для непрерывного литья, которые соответствовали бы передовому
уровню развития науки и технологии непрерывной разливки.
Эффект прокатки листа при литье на двух валковой установке,
который порождает дополнительные напряжения и деформации, логично
предотвратить созданием способов литья полосы при помощи одного
валка. Специалистами ФТИМС НАН Украины предложены разработки
таких установок с использованием вакуумируемого валка с
газопроницаемым ободом, облицованным дисперсным формовочным
материалом, пять разновидностей из которых описаны в работах [2, 3].
В целях расширения возможной области применения такого
оборудования ниже в статье описан ряд новых конструкций валковых
кристаллизаторов и способы их применения, некоторые из них
опубликованы в виде патентов России или заявок на изобретения.
Предложены новые варианты охлаждения валков, герметизации их
вакуумируемой поверхности и нанесения на нее облицовки, способы
получения тонкой полосы и фольги, применения двух валков при литье с
воздействием вакуумного всасывания и другие решения по расширению
возможностей валковых литейных установок.
Вакуум, подведенный к поверхности валка, присасывает жидкий
металл и прижимает намораживаемую полосу к его поверхности, а
степень разрежения служит одним из основных факторов регулирования
давления и теплоотвода на границе «металл – поверхность валка»
(наряду с площадью контакта, скоростью вращения, степенью
охлаждения валка и др.). В этой работе использованы разработки
отечественной научно-технической школы, основанные на опыте
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совершенствования процесса литья в вакуумируемые песчаные формы в
таких его разновидностях, как литье по газифицируемым моделям (ЛГМ,
Lost Foam Process) и вакуумно-пленочная формовка (ВПФ, V-process). В
частности, использованы результаты исследований затвердевания
расплавленного металла в контакте с вакуумируемой песчаной
поверхностью литейной формы или стержня, а также изучения
механизма такого контактного взаимодействия.
В предложенных ранее способах намораживания полосы на
вакуумируемый валок [2, 3] с помощью вакуума на поверхности валка
удерживается не только полоса, но и слой песка без связующего. Эту
возможность удержания сыпучего материала использовали для
получения полосы с покрытием, например, металлическим,
эмалированным или другим. Для получения таких покрытий на готовое
металлическое изделие часто требуется нагревать его поверхность и
материал покрытия, очищать поверхность металла от окислов. С целью
расширения технологических возможностей путем литья полосы с
покрытием на поверхность огнеупорной облицовки валка предложено
наносить слой сыпучего материала покрытия, а полосу намораживать на
поверхности материала покрытия, создавая при этом соединение его с
намораживаемой полосой.
В качестве материала покрытия может использоваться
металлический порошок, дробь, шихта для эмалирования, порошок из
синтетического или огнеупорного материала, зерна абразивного
материала, в том числе в смеси с порошком пенополистирола, сетка и
другие материалы. Эти материалы должны вступать в соединение с
намораживаемой полосой, а именно, сплавляться, свариваться,
склеиваться либо механически сцепляться с металлом полосы путем
частичного или полного обливания металлом.
Сущность способа поясняется схемой установки (рис. 1). Валок 1
нижней частью погружают в ванну или тигель с металлом 2. Валок
облицован кварцевым песком 3, который удерживается за счет
вакуумирования на перфорированной обечайке 4 валка. С валка
снимается полоса 5 с покрытием. Песок валка охлаждается устройством
6, посредством которого подается охлаждающий газ (например, азот,
испаряемый из жидкого или сжиженного) состояния аналогично [4]. На
поверхность песка наносится слой материала покрытия 7 из щелевого
дозатора 9, а поверх этого материала - синтетическая пленка 8 валиком
10. В другом варианте (рис. 1 б) валиком 10 под пленкой наносят сетку
11 из рулона.
Облицовку 3 используют многократно, вакуумируют песок через
перфорированную обечайку путем подключения полости валка к вакуум-
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насосу через канал по оси валка. При вращении валка пленка 8
испаряется (продукты газификации отсасываются внутрь валка) и слой
материала 7 либо сетка 11 контактирует с металлом с затвердеванием
полосы 5 с покрытием. Если материал 7 или материал сетки 11
легкоплавкий, то он сплавляется или сваривается с намороженным
металлом полосы, так предполагается нанесение цинкового, оловянного
и т. п. покрытия на полосу, либо получение биметаллической полосы.
Смачиваемости покрытия и намораживаемой полосы способствует
давление на полосу, обусловленное вакуумом, механизм действия
вакуума подробнее описан в работе [3]. При нанесении на поверхность
валка порошка шихты для эмалирования, он спекается и соединяется с
полосой при нагреве. Аналогично порошок с добавками синтетического
материала (достаточно высокой температуры плавления, чтобы не
впитаться в песок) оплавляется и склеивается с полосой.

а)

б)

Рис. 1 Схема способа намораживания полосы с покрытием на
вакуумируемый валок, облицованный песком; а) вид сбоку; б) участок
валка при наложения на него сетки. 1 - валок, 2 - расплав - песчаная
облицовка, 3 – песок, 4 - перфорированный обод, 5 - намораживаемая
полоса, 6 – охлаждающее устройство, 7 - материала покрытия, рулон
полосы, 8 - синтетическая пленка, 9 - щелевой дозатор, 10 - валик для
настилания синтетической пленки на валок, 11 – сетка из рулона
Возможно сочетания вариантов, показанных на рис. 1 а, б. Причем
сетку можно давать как под синтетическую пленку, так и поверх нее, а
пленку можно применять как в виде полотна, так и двух- или
трехслойную пузырчатую. Последнее позволяет создать некоторое
расстояние между сеткой и валком, металл полосы может с двух сторон
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покрыть сетку, которая останется в центре полосы и послужит как
внутренним холодильником, так и арматурой. Сетку или несколько
нитей проволоки вдоль намораживаемой полосы можно накладывать на
валок отдельным роликом, разместив его вблизи зеркала металла, что
позволит окунать сетку чуть раньше валка и всесторонне смачивать ее
металлом. Двустороннему обливанию сетки металлом будет также
способствовать, если в виде материала 7 вместе с сеткой использовать
крупнозернистый песок абразива (возможно с покрытием) или дробь из
износостойкого материала в смеси с порошком пенополистирола
(полученного дроблением использованной упаковки или других
отходов). После газификации последнего металл под воздействием
вакуума механически охватит зерна абразива или дроби (одновременно
«поглотив» сетку) и будет механически удерживать их на полосе, тем
самым образуя полосу с износостойким покрытием или в виде
абразивной ленты.
Применение сетки также заложено в следующем варианте способа
намораживания полосы на вакуумируемый валок, он разработан для
тонкой полосы или фольги, при снятии которых в горячем виде с
вакуумируемого валка может произойти их деформирование или порыв.
В этом способе не имеет значение прочность полосы (она даже может
быть в виде хрупкого материала или рассыпчатого слоя), поскольку
отрыв ее от обода валка (с преодолением действия вакуума)
производится за счет отрыва сетки от обода валка. Эта сетка в виде
закольцованной «бесконечной» ленты движется синхронно с валком
путем настилания на его обод и удаления с него.
Сущность способа поясняется схемой установки (рис. 2), в
конструкции которой имеется ванна 1 с частично погруженным
вращающимся валком 2 с перфорированным ободом 3, покрытым
бесконечной лентой из сетки 4 и слоем песка 5. Роликом 6 удаляют
намороженную полосу 7 с валка 2. По трубопроводу 8 отсасывают сухой
песок, снятый с валка при отрыве от него сетки 4. Для охлаждения сетки,
снятой с валка, вокруг ролика 9 имеется кожух 10, под которым
обдувают сетку воздухом, возможны и другие способы охлаждения,
описанные ниже. С помощью ролика 11 сетка снова наносится на обод 3,
а затем на нее насыпают песок 5 по питателю 12. Для нанесения
синтетической пленки13 из рулона и уплотнения песка 5 служит валок
14. Для вакуумирования полости валка служит клапан 15 по оси валка.
Для удаления возможного избытка краски с сетки 4 в ящик 16 имеется
щетка 17, а для нанесения противопригарной краски имеются
распылители 18 и 19.
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а)

б)

Рис. 2 Схема способа намораживания полосы на валок: а) облицованный
песком; б) покрытый окрашиваемой сеткой. 1 - валок, 2 - песчаная
облицовка, 3 - перфорированный обод, 4 - расплав, 5 - намораживаемая
полоса, 6 - ролик, 7 - рулон полосы, 8 - кожух, 9 - трубопровод,
10 - испарительная камера, 11 - рулон синтетической пленки,
12 - синтетическая пленка, 13 - валик для настилания синтетической
пленки на валок, 14 - патрубок для вакуумирования валка,
15 – вакуумный клапан, 16 – ящик, 17 – щетка, 18 и 19 - распылители
Перфорированный обод имеет отверстия диаметром 1…2 мм, а
сетчатая лента для обеспечения газопроницаемости без пропускания
мелкой фракции песка имеет минимально возможный размер отверстий,
например, из сетки марки П60-12Х18Н9 (ГОСТ 3187-76), обычно
применяемой для фильтров опок для ВПФ. Удаление вместе с сеткой
песка упрощает процесс подачи его на охлаждение, не требует его
срезания с валка, преодолевая действие вакуума, как показано при
описании валковой установки, описанной в работе [3]. Применение сетки
без песка экономит материалы, но предполагает защиту сетки путем
окраски пленки (с одной или двух сторон), покрывающей сетку.
Распылителем 18 наносят краску с пониженной теплопроводностью
(молотый асбест, тальк), что выравнивает температуру по длине валка и
предохраняет сетку от термических воздействий аналогично окраске
кокилей [5]. Для противопригарного эффекта наносят распылителем 19
краску с наполнителем, химически устойчивым к намораживаему
металлу, например для стали – циркон, магнезит, корунд [5, с. 19, 20].
В рассматриваемых установках металл 1 испаряет или сжигает
пленку и, присасываясь к валку в виде пленки или корки, герметизирует
ею поверхность валка вместо синтетической пленки. В зоне
разгерметизации обода площадь открытых его отверстий поддерживают
не менее чем на порядок меньше проходного отверстия клапана 15,
используя, например, скользящую шторку (не показана). Чтобы краска,
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нанесенная распылителем 18, не отслаивалась на изгибе по валку 11, ее
наносят либо тонким слоем, либо через ролик она проходит не до конца
высохшей, окончательно высушиваясь при воздействии вакуума на
валке. Устранение песчаной облицовки позволяет усилить теплоотвод,
повысить производительность установки и получать толстостенную
полосу.
Важным параметром технологии намораживания полосы является
обеспечение интенсивного охлаждения рабочей поверхности валка.
Рассмотрим еще один вариант водяного охлаждения валка и полосы [6].
В случае подачи на вакуумируемый валок 1 (рис. 3 а) с
перфорированным ободом 2 и облицовкой 3 металла 4 переливом из
металлоприемника и получения полосы 5 облицовку формируют при
помощи питателя 6. Этим же питателем можно подавать
противопригарную присыпку в виде порошка, либо материал покрытия
для полосы, аналогично способу, показанному на рис. 1. Для
герметизации поверхности валка используют гибкую кольцевую
(«бесконечную») ленту 7 (из материала с высокой теплопроводностью),
которую перемещают приводом валка по замкнутому контуру по
роликам 8. Для охлаждения поверхности валка подают на поверхность
ленты 7 хладагент, например, распылителями 9 подают воду, которая
затем стекает в сборник 10 и идет на охлаждение.

а)

б)

Рис. 3 Схемы способа литья полосы переливом на валке, исключающего
применение синтетической пленки, а) вариант герметизации валка
«бесконечной» лентой, б) вариант герметизации валка получаемой
полосой. 1 - валок, 2 – перфорированный обод, 3 - облицовка, 4 - расплав,
5 - полоса, 6 – питалель, 7 - «бесконечная» лента,
8 - ролик бесконечная лента, 9 – распылитель, 10 – сборник,
11 - распылитель
Вместо герметизирующей гибкой ленты могут использовать
намораживаемую полосу 5 (рис. 3 б), если она достаточно тонкая для
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эффективного охлаждения валка. При этом одновременно охлаждается
полоса и валок. Распылителями 9 подают на полосу 5 хладагент,
стекающий в сборник 10. Для нанесения противопригарного покрытия
могут использовать распылитель 11, с помощью которого покрывают
поверхность валка после удаления полосы 5.
Следующий вариант использования вакуумируемого валка 4,
частично погруженного в расплав 3, показан на рис. 4 [7] в виде схемы
установки так называемого инверсионного литья, для которого в
качестве подложки для намораживания металла обычно используют
готовую полосу. Целью изобретения состояла в совмещении
изготовления полосы-подложки 7 и конечного продукта 1.

а)

б)

Рис. 4 Схема установки инверсионного литья полосы: а) общий вид
валка; б) отбойник с перфорированной стенкой. 1 – полоса-продукт,
2 – ванна, 3 – расплав, 4 – валок вакуумируемый, 5 – песчаная облицовка
газопроницаемого обода валка, 6 – отбойник, 7 – полоса-подложка,
8 - клапан, 9 - валок приводной, 10 - патрубок, 11 – перфорированная
стенка отбойника
Установка имеет ванну 2 с расплавом 3, в которую погружен валок
4 с газопроницаемым ободом и песчаной облицовкой 5. С валка
отбойником 6 или другим устройством (например роликом) снимают
намороженную полосу подложку 7. Валок вакуумируют через клапан 8.
Для вытягивания полосы служат приводные валки 9. Охлаждать валок 4
могут различными известными способами, в частности, на рис. 4 б
показан вариант охлаждения валка одновременно с отбойником 6 путем
подачи хладагента по патрубку 10 в полость отбойника. Через
перфорированную стенку 11 отбойника хладагент под воздействием
вакуума проникает через песчаную облицовку и газопроницаемый обод
внутрь валка и удаляется через клапан 8. Полоса 7 имеет значительную
шероховатость поверхности, что увеличивает ее контактную поверхность
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с расплавом 3 и тем самым способствует ускоренному намораживанию
до получения полосы 1. Размещение отбойника 6 у зеркала расплава 6
или в глубине расплава позволяет снять полосу 7 без контактирования
поверхности валка с атмосферным воздухом, что исключает подсос
воздуха внутрь валка и снижает потребную мощность вакуум-насоса.
Способ позволяет на компактной установке сочетать получение полосыподложки и полосы-продукта. Высокая шероховатость полосы 7 часто
не позволяет ее использовать без последующей прокатки, однако
является положительным фактором для инверсионного литья.
В следующем способе литья намораживанием предложено
использовать двухвалковую установку с элементами вакуумного
всасывания (рис. 5). Установка содержит два валка 1, 2, частично
помещенных в расплав 3. Один из валков имеет выступающие боковины
4, плотно смыкающиеся с боковинами другого валка. Валки по
устройству и способу охлаждения подобны конструкции, показанной на
рис. 1, на их рабочие поверхности в процессе вращения накладывается из
рулонов 5 синтетическая пленка 6 роликами 7. Эти ролики 7 могут
формовать в песчаной облицовке 10 не только цилиндрические
поверхности валков вокруг оси их вращения, но и фигурные
поверхности, как указано в статье [2].

а)

б)

в)

Рис. 5 Двухвалковая установка: а) схема устройства, б) вариант
смыкания валков, в) схема формирования полосы.1, 2- валки, 3- металл,
4 – боковина, 5 – рулон, 6 - синтетическая пленка, 7 - ролик, 8 –
устройство охлаждения, 9 – полоса, 10 – песчаная облицовка, 11перфорированный обод, 12 – вакуум-клапан, 13 - зазор между валками
На небольшие участки рабочей поверхности облицовки валков 1, 2,
свободные от покрытий, установлены с минимальным зазором средства 8
для охлаждения облицовки валков аналогично установке на рис. 1. Валки
дополнительно могут охлаждаться, например, средствами, описанными в
статье [3]. Непрерывно получаемая отливка 9 удаляется по направлению
вверх. Вакуумируют песчаные облицовки через перфорированные ободы
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11 валков, полости которых клапанами 12 подключены к вакуум-насосу.
Валки опущены в металл таким образом, что формируют литейный
зазор 13 (или фасонную полость) между своими облицовками, который
сверху закрыт отливкой 9, а снизу не имеет сообщения с атмосферой
цеха, поскольку стык боковин валков опущен в металл (пунктирная
линия уровня металла на рис. 5 а выше уровня стыка боковин валков).
Валок 2 охватывает боковинами боковины валка 1. При вращении валков
(направление показано стрелками на рис. 5 а) на них под действием
вакуума облицовок налипает металл и намораживаются корки, которые
смыкаются с определенным зазором, формируя отливку 9. В зазор или
полость металл 3 устремляется под действием разрежения, которое
передается от вакуумируемых облицовок 10, охватывающих вместе с
боковинами зазор 13 без свободного доступа воздуха. Уровень
разрежения в облицовках поддерживается достаточным для заполнения
металлом зазора между смыкающимися корками. Поскольку это
смыкание производится при контакте с жидким металлом, то
обеспечивается прочная сварка корок без образования пустот.
Вакуумирование стенок отливки предотвращает газовые дефекты
металла, а возможность формирования валками 7 (соответствующей
формы) в песчаных облицовках продольных борозд, ребер и других
фасонных форм вдоль движения отливки 9 позволяет получать полосу
или непрерывно литую тонкостенную заготовку с фасонной
поверхностью.
В описанных способах литья поверхность получаемой полосы будет
иметь шероховатость, соответствующую шероховатости поверхности
песчаной облицовки валка и аналогичную поверхности отливок,
получаемых способом ВПФ. Такая поверхность валка увеличивает
контактную площадь теплопередачи, по сравнению с гладким валком.
Последующая холодная прокатка улучшит поверхность полосы. Путем
увеличения зернистости наполнителя облицовки валка возможно
повышение шероховатости поверхности полосы, например, для
изготовления профилей с поверхностью противоскольжения, которые
имеют место в сортаменте листовых профилей, применяемых как в
строительстве, так и в машиностроении. В описанных способах
возможны другие варианты подачи расплавленного металла в контакт с
валком, отличительное свойство которого заключается в наличии
вакуумируемой поверхности.
Высокая скорость затвердевания полосы отражается на структуре
металла. Тонкие полосы (на уровне десятых долей миллиметра) имеют
мелкозернистую структуру, которая при охлаждении поверхности валка
такими низкотемпературными хладагентами как жидкий азот может
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приобретать свойства как при низкотемпературной закалке, а с
увеличением вакуума, скорости вращения, может все больше
приближаться к свойствам нанокристаллических или аморфных сплавов.
Примеры аномальной структуры наблюдали в первых опытах, когда
структура корки серого чугуна толщиной 0,5…1,0 мм, полученная на
песчаной вакуумируемой поверхности, имела размер графита,
аналогичный графиту переохлаждения. При 100-кратном увеличении под
микроскопом на белом фоне нетравленого шлифа наблюдали
мелкодисперсный графит, подобный рассыпанным зернышкам мака.
Такая структура с тонко дифференцированным графитом известна при
литье в кокиль, когда с повышением скорости затвердевания чугуна
повышается дисперсность и количество первичных графитовых
включений, что при последующем охлаждении может не затормозить, а
ускорить разложение связанного углерода [8] при получении ферритной
основы, встречающейся не только при малых скоростях охлаждения, но
и при некотором интервале больших скоростей, близких к критической.
Полученная корка обладала пластичностью, ее легко можно было
согнуть, она не ломалась, как обычно для таких сечений заливов чугуна
по разъему в песчано-глинистой литейной форме. Такое появление
аномальной феррито-графитной структуры вызвано тем [8, 9], что
наличие дисперсного эвтектического графита (графита переохлаждения,
graphite segregation) при перлитном превращении способствует полному
распаду аустенита и выделению феррита. В работе [10] в стенках
отливки из высокопрочного чугуна толщиной 3 мм с дисперсным
графитом получено 70…80 % феррита.
Описан ряд новых способов непрерывного литья полосы
намораживанием на вакуумируемый валок и конструкций валковых
кристаллизаторов. Область применения способов литья намораживанием
полосы на вакуумируемый валок касается получения тонких полос и
фольги предпочтительно из железоуглеродистых сплавов, нержавеющих
сталей, поскольку облицовка валка может выдержать температуры,
свойственные таким расплавам. Величина вакуума, подводимого к валку,
является фактором, позволяющим в достаточно широких пределах
регулировать параметры литья. Предложенные в статье способы
соответствует приоритетному развитию непрерывной разливки металлов
при производстве заготовок, близких к конечной продукции.
Полученную прямым литьем полосу толщиной от 0,1 до 2,0 мм за
рубежом называют новым поколением металлических полуфабрикатов.
Сталеплавильные мини заводы для получения такой листовой продукции
привлекательны для инвесторов в силу ряда экономических и
технологических преимуществ, включая отсутствие таких операций
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традиционного процесса, как отливка и зачистка слябов, их повторный
нагрев и прокатку, что значительно сокращает капитальные вложения,
связанные с оборудованием, уменьшает энергозатраты и загрязнение
окружающей среды.
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УДК 681.3 / 621.74
СИСТЕМЫ ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
ЛИТЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С УКАЗАНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ
МЕСТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ
В. С. Дорошенко, К. Х. Бердыев
Физико-технологический институт металлов и сплавов
НАН Украины
Застосування систем онлайн-моніторингу дозволить підвищити
продуктивність обладнання ливарного комплексу, надійність його
експлуатації та скоротити витрати на його технічне обслуговування.
Применение систем онлайн-мониторинга позволит повысить
выработку литейного оборудования, надежность его эксплуатации и
сократить расходы на его техническое обслуживание.
The use of online monitoring systems will increase the production of
foundry equipment, the reliability of its operation and reduce the cost of its
maintenance.
Среди закономерностей НТП на пути эволюционного развития
производственных технологий эксперты в области технических наук и, в
частности, литейного производства усматривают замену машинами
функций
человека:
энергетической,
транспортной,
функции
технологического изменения обрабатываемого материала, контрольноизмерительной и, наконец, самой важной и сложной функции –
логической на основе использования современных компьютерных
технологий [1]. Реализация дистанционного мониторинга параметров
технологических процессов с возрастанием их сложности по мере
совершенствования, а также состояний объектов литейного производства
как начальные шаги в указанном направлении позволит свести к
минимуму негативное влияние субъекта на производственные процессы
и качество продукции [2].
Минимизировать время простоя литейно-металлургического
оборудования можно, тщательно разрабатывая графики технического
обслуживания таким образом, чтобы оно проводилось до возникновения
неисправности оборудования, но при этом не так часто, чтобы вызвать
ненужные расходы. Обычно более половины трудозатрат приходится на
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ремонт уже отказавшего оборудования и лишь 18% - на выявление
потенциальной неисправности и ее предотвращения [3]. Сегодня все
больше предприятий модернизируют свои программы технического
обслуживания, дополняя их мероприятиями, направленными на
мониторинг состояния оборудования.
Использование оборудования с возможностями прогностической
диагностики позволяет выявить потенциальные проблемы с
оборудованием еще до их возникновения. Мониторинг состояния
оборудованием может фиксировать изменения характеристик вибрации
(частота, амплитуда), повышения температуры и др., которые являются
признаками надвигающейся проблемы, а фиксация времени работы дает
информацию об оптимизации плана его загрузки. Новейшее решение для
непрерывного мониторинга - введение функции определения
экстремальных ситуаций оповещает диспетчера в исключительных
ситуациях и осуществляет сбор информации в зависимости от
происходящих событий. Персонал, занимающийся техническим
обслуживанием, получает только ту информацию, которая необходима
для предотвращения реальных проблем и позволяет не забрасывать его
потоком данных, собираемых в соответствии с установленными
временными критериями. Онлайн-мониторинг позволяет последние
полученные результаты сопоставлять с предыдущими, таким образом
определяя тенденции или возможные неисправности.
Конструкторам литейных линий в процессе их проектирования
следует предусматривать места установки датчиков и в целом для таких
целей усовершенствовать оборудование как подлежащее, так и
используемое для мониторинга при создании системы прогностической
онлайн-диагностики. Цель – получить непрерывный поток данных для
эффективного предупреждения проблем, а также предугадывания
возникновения потенциальных неисправностей и неритмичности
загрузки. Ученым при проектировании новых способов производства или
совершенствовании действующих следует изначально определять их
характеристики для мониторинга и места установки датчиков с
требуемыми параметрами измерений и подходящими условиями
функционирования, встраивать саморегулирующие обратные связи и
другие средства современной автоматизации в технологические
процессы.
Конструкторской группой отдела ФХПФ института ФТИМС НАН
Украины тщательно проанализирована подробная пооперационная схема
литейного процесса ЛГМ для имплантации в него систем онлайнмониторинга [2]. Опыт внедрения подобных систем позволяет повысить
выработку оборудования, надежность его эксплуатации и сократить
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расходы на его техническое обслуживание [3].
Литература
1. Минаев, А. А. О закономерностях развития современного литейного
производства [Текст] / А. А. Минаев // РИТМ. М. - 2010. - №3 - С. 26-30.
2. Шинский, О. И. Информационная технология оперативного дистанционного
мониторинга состояний объектов литейного производства [Текст] / О. И. Шинский,
Б. М. Шевчук, В. П. Кравченко, И. О. Шинский // Процессы литья. – 2007. - №1-2. С. 117-125.
3. Гилл, Д. Действуйте, прежде чем оборудование откажет [Текст] / Д. Гилл //
Энергетика и промышленность России. – 2012.- № 3. – С. 12-13.

151

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

УДК 669.187.26
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
КРУПНЫХ СЛИТКОВ В УСЛОВИЯХ
ПАО «ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ»
М. В. Ефимов, А. А. Селютин, П. М. Явтушенко 1,
В. М. Сафонов, А. А. Троянский, А. Д. Рябцев 2
1

2

ПАО «Энергомашспецсталь»
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»

Наведено
розроблену
в
умовах
електросталеплавильного
виробництва ПАТ «ЕМСС» технологічну схему виплавки, ковшової
обробки і розливання низьколегованих марок сталі хромом, нікелем,
молібденом і ванадієм для виробництва ковальських злитків масою понад
100 т.
Приведена разработанная в условиях электросталеплавильного
производства ПАО «ЭМСС» технологическая схема выплавки, ковшовой
обработки и разливки марок стали низколегированных хромом, никелем,
молибденом и ванадием для производства кузнечных слитков массой
свыше 100 т.
The manufacturing scheme of melting, ladle treatment and casting of
low-alloyed steel by chromium, nickel, molybdenum and vanadium for the
production of forging ingots weighing over 100 tons which developed in
conditions of electric steel production PCA «EMSS», is given.
Обеспечение конкурентоспособности крупных и сверхкрупных
металлоизделий в долгосрочной перспективе представляется весьма
актуальной
задачей
модернизации
производственного
цикла
ПАО «ЭМСС». Поэтому на протяжении ряда лет предприятие вводит
новые мощности и стабильно наращивает объёмы производимой
продукции, соответствующей мировым стандартам. Чистую по вредным
примесям сталь с дисперсной и равномерно распределенной
неметаллической фазой в электросталеплавильном цехе ПАО «ЭМСС»
получают
путем
эффективного
применения
технических
и
технологических возможностей выплавки, ковшевой обработки и
разливки стали путем рационального согласования и перераспределения
между агрегатами, а также сочетания в рамках одного агрегата,
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продолжительности, промежуточного и конечного результата каждой из
технологических операций.
Одной
из
особенностей
электросталеплавильного
цеха
ПАО «ЭМСС» является широкий сортамент марок стали, в частности
низколегированных хромом, никелем, молибденом и ванадием для
производства кузнечных слитков массой свыше 100 т. Марочный состав
данной группы марок стали (табл. 1) задает ее макро- и микроструктуру,
которые определяют конечные технологические и эксплуатационные
свойства изделия.
Таблица 1 Химический состав стали 26NiCrMoV
Марка стали

C
0,26
26NiCrMoV 0,32

Si
<
0,07

Mn
0,30
0,45

Cr
1,40
1,70

Ni
2,80
3,00

Mo
0,30
0,45

V
<
0,15

Alобщ
S
P
<
<
<
0,010 0,007 0,007

Как видно (табл. 1) в составе стали содержание кремния, алюминия,
серы и фосфора лимитируется ограничением «не более». Это связано с
тем, что:
- Снижение содержания кремния в стали ниже 0,10 % тормозит
ликвацию за счет уменьшения жидкоподвижности стали в процессе
кристаллизации.
Данное
явление
способствует
повышению
однородности химического состава крупных слитков и ведет к
повышению ударной вязкости и уменьшению анизотропии свойств
готовой продукции. Вместе с тем, как известно, степень развития
химической и структурной неоднородности в слитке оказывают
существенное влияние на формирование неметаллических включений.
- Низкое содержание неметаллических включений в стали, с малым
остаточным содержанием алюминия (менее 0,010% общего) и кремния
(менее 0,07%), обеспечивается глубоким раскислением.
- Верхний предел объемной доли эндогенных неметаллических
включений, которые представляют собой соединения металлоидов, в
частности, серы и фосфора обычно определяет концентрация указанных
элементов в стали. Кроме того, резкое повышение содержания серы и
фосфора в ликвационных зонах сопровождается формированием
наибольшего числа внутренних дефектов. Поэтому одним из факторов
обеспечения качества стали 26NiCrMoV является достаточно низкое
содержание серы и фосфора в готовом металле (ниже 0,007% каждого
элемента).
В настоящее время (на промежуточном этапе модернизации)
производственные
возможности
электросталеплавильного
цеха
ПАО «ЭМСС» позволяют организовать достаточно эффективную схему
технологии выплавки, ковшовой обработки и разливки крупного слитка
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(рис. 1).

Рис. 1 Схема технологии выплавки
Выплавку стали проводят в дуговых электропечах ДСП-50 и
ДСП-100. Технология включает расплавление шихтовых материалов,
окислительный период с глубокой дефосфорацией металла и выпуск с
раскислением в сталеразливочном ковше. Сталь перед обработкой в
агрегате ковш-печь имеет начальную температуру 1555-1570°С,
содержание легирующих элементов (кроме никеля и молибдена) – ниже
нижнего предела. При этом концентрация алюминия после раскисления
равна 0,060-0,070%, что обеспечивает благоприятные условия для
последующей десульфурации.
Дуговой нагрев металла в агрегате ковш-печь проводят с целью
обработки стали под высокоосновным раскисленным рафинировочным
шлаком для глубокой десульфурации стали, компенсации потерь тепла
при обработке, корректировки химического состава и обеспечения
перегрева
расплава
перед
вакуумированием.
Раскисление
рафинировочного шлака осуществляют алюминиевой дробью, которую
присаживают на поверхность шлака в количестве 0,5-1 кг/т. Наводимое
количество шлака обеспечивает стабильное горение электрической дуги,
а также высокую динамику нагрева и десульфурации металла. Так, при
начальном содержании серы в обрабатываемой в АКП стали от 0,017 до
0,036% за 75-120 мин обработки концентрация серы снижается до 0,0070,013%. При этом средняя скорость десульфурации металла в
зависимости от начального содержания серы составляет 0,58 – 2,53
ppm/мин, соответственно.
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Параллельно с нагревом и десульфурацией стали производят
корректировку содержания
легирующих
элементов. Конечная
температура стали в ковше, после обработки в агрегате ковш-печь,
составляет 1670-1680°С.
Для обеспечения заданной температуры разливки (1550-1570°С)
перегрев стали, после обработки в АКП, оценивают с помощью
эмпирической формулы, которая получена в результате обработки
показателей промышленных плавок. Согласно данной зависимости
снижение температуры стали в ходе вакуумной обработки (ΔT, К)
зависит от общей продолжительности обработки стали (τVD, мин) и для
массы плавки 100т может быть выражено следующим уравнением:
(1)
коэффициент детерминации R² является статистически значимым и
составляет 0,9184.
В ходе выполнения промышленных плавок установлено, что расход
электрической энергии в ковш-печи (ЭЭАКП, кВт.ч/т) прямо
пропорционален продолжительности обработки стали в АКП (τАКП, мин)
и для массы плавки 100т может быть выражен уравнением:
,

(2)

коэффициент детерминации R² является статистически значимым и
составляет 0,8092.
Основной конечный результат обработки стали под вакуумом
(менее 3 мбар) выражается в обеспечении содержания водорода в
жидкой стали на уровне 0,5-0,9 ppm. Вакуумирование стали под
рафинировочным шлаком, позволяет завершить многостадийный
процесс глубокой десульфурации металла. Так, при начальном
содержании серы в стали перед вакуумированием от 0,007 до 0,013% за
счет интенсивного перемешивания расплава под вакуумом концентрация
серы снижается до 0,003-0,005% соответственно.
После завершения вакуумирования производят очистительную
продувку металла аргоном в течение 5 минут с расходом 0,2-0,3 м3/ч.
Изолируют поверхность расплава теплоизолирующей смесью на основе
золы рисовой шелухи.
Разливку в слиток производят сверху в вакуумной камере.
Разрежение в камере создают при помощи механических вакуумных
насосов, и в процессе разливки оно составляло менее 1,5 мбар. Литейную
оснастку перед сборкой подогревают до температуры не менее 100оС. В
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кюмпельную часть поддона устанавливают литой металлический
вкладыш. Металл заливают в изложницу через промежуточный ковш,
оборудованный стопором. Скорость заливки составляет 4,5-7,5 т/мин.
Процесс разливки визуально контролируют через смотровые окна в
крышке вакуумной камере. После разгерметизации камеры прибыльную
часть слитка утепляют теплоизолирующими смесями в количестве 2 кг
/т.
Качество металла исследовали на образцах, вырезанных из поковки.
В частности, проводили определение морфологии неметаллических
включений и локальный микрорентгеноспектральный анализ включений.
Установлено, что в целом, исследованный металл обладает высокой
чистотой по неметаллическим включениям. Включения представлены
сульфидами, а также оксидами алюминия и марганца, которые имеют
глобулярную форму и малые размеры.
Следует отметить, что основная особенность разработанной
технологии
заключается
в
обеспечении
контролируемого
последовательного снижения концентрации алюминия в стали с 0,0600,070% в ковше после выпуска до менее, чем 0,010% перед разливкой.
Данный процесс обеспечивается организацией окисления растворенного
в стали алюминия у границы шлак-металл путем перемешивания
расплава в сталеразливочном ковше инертным газом. По нашему
мнению, такой подход позволяет, с одной стороны, подавить диффузию
кислорода в глубинные слои металла за счет угара алюминия на
межфазной поверхности шлак-металл. С другой, обеспечить
благоприятные условия удаления образующихся у границы шлак-металл
оксидов алюминия.
Таким образом, в условиях электросталеплавильного производства
ПАО «ЭМСС» разработана технологическая схема выплавки, ковшовой
обработки и разливки марок стали низколегированных хромом, никелем,
молибденом и ванадием для производства кузнечных слитков массой
свыше 100 т. Данная технология основана на идее применения
технологического модуля и позволяет обеспечить современные
качественные показатели для крупного слитка в сочетании с высоким
уровнем энерго- и ресурсосбережения.
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УДК 669.184
УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ХРОМОМІСТКИХ КАТАЛІЗАТОРІВ
В ПЛАЗМОВО-ДУГОВІЙ ПЕЧІ1
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 рідко фазної
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, ferroalloy
and galvanic production on the base of the liquid phase reduction smelting.
Вступ
Значне скорочення обсягів виробництва ливарного чавуну на
металургійних заводах України та гострий дефіцит сталевого і чавунного
брухту ускладнили ситуацію в машинобудуванні при виробництві
чавунного та сталевого литва.
Слід зазначити, що значне подорожчання вартості ливарного чавуна
та брухту не дозволяють виробникам лиття конкурувати на зовнішньому
ринку, а також залучати інвестиції для модернізації ливарних цехів
машинобудівних заводів.
Одним з ефективних напрямків рішення проблеми зниження
собівартості сплавів є використання в шихті первородної сировини, що
містить залізо і кольорові метали у вигляді оксидних сполук.
Річний вихід дрібнодисперсних залізовмістких відходів підприємств
чорної мета лургії на території СНД складає близько 15 млн. т, з них 3,0
млн. т — шлами агломераційного; 3,0 млн. т — доменного; 13 млн. т —
сталеплавильного виробництв. З загального обсягу цих відходів
1

Робота виконана під керівництвом д.т.н., проф. В. С. Богушевського, НТУУ «КПІ»
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утилізується лише 80 %, інша кількість шламів і пилу скидаються у
відвали і шламосховища, в результаті чого на даний час накопичено
більш 200 млн. т залізовмістких відходів.
Слід зазначити, що сучасна концепція утилізації відходів на
металургійних підприємствах припускає багаторазове використання
вторинних ресурсоцінних матеріалів для власних потреб підприємства
або за його межами за умови їхньої переробки.
Одним з напрямів зменшення витрат металу є використання низькоі середньолегованих чавунів, що містять як легуючі компоненти нікель,
хром, мідь, титан, алюміній у кількості до 5 – 7 %.
Одним з перспективних напрямів рішення зазначених задач є
розробка комплекснолегованих сплавів зі ступенем легування 20 – 25 %.
Наприклад, чавуни, леговані до 20 – 25 % хромом, марганцем, кремнієм і
алюмінієм, підвищують довговічність виливків і забезпечують економію
металу не менш як на 30 %.
Результати досліджень
Збільшення обсягів виробництва металопродукції з високоякісних
сталей і сплавів викликає необхідність залучення до металообігу
дефіцитних і дорогих легуючих елементів у великих кількостях. Це
обумовлює необхідність розробки ефективних ресурсозберігаючих
технологій одержання високоякісних сплавів, реалізація яких можлива в
різних умовах діючих виробництв.
Так, наприклад, виробництво легованих чавунів, що мають
підвищену міцність і зносостійкість, у більшості випадків стримується
дефіцитом і високою вартістю феросплавів. Разом з тим у ряді суміжних
галузей утворюється велика кількість дешевих і доступних вторинних
матеріалів і напівфабрикатів, що містять такі ефективні зміцнюючі
елементи як нікель, хром, ванадій, молібден і ін. Використання при
виробництві сплавів відходів суміжних виробництв, що містять оксиди
кольорових металів, дозволяє заощаджувати сировину, паливо й енергію,
розширює сировинну базу промисловості, зменшує шкідливий вплив
відходів на природне середовище.
Причому в ряді випадків ці елементи не входять до складу кінцевої
продукції, а виконують допоміжну роль.
Велика кількість кольорових металів використовується в хімічному,
нафтохімічному та інших аналогічних виробництвах для виготовлення
каталізаторів, що являють собою багатокомпонентні системи, до складу
яких входять оксиди кольорових металів.
У металообробці утворюється велика кількість твердих дисперсних
відходів, що містять нікель, хром, молібден, ванадій і інші метали.
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Фракційний склад таких відходів дуже незручний для їхньої переробки.
Серед численних відходів господарської діяльності особливе місце
займають високотоксичні гальваношлами, що містять кадмій, берилій,
свинець, ртуть, ванадій, молібден, кобальт та інші.
Гальваношлами по своєму хімічному складу близькі до
поліметалевих руд і, отже, для їхньої переробки можуть бути
використані металургійні технології, хоча складний хімічний склад
утрудняє вилучення з них металів звичайними способами металургійного
переділу.
Слід зазначити, що гальваношлами можуть бути використані як
замінники нікель- і хромовмістких руд та ін. Однак в Україні відсутні
підприємства, куди б можна було відправляти ці відходи на переробку.
Організація таких виробництв є одним із першочергових завдань через
те, що гальваношлами, накопичені на вітчизняних підприємствах,
містять у своєму складі особливо цінні елементи, а саме Сг, Мо, V і ін.,
так необхідні в Україні.
В літературі описані технологічні процеси отримання металів і
сплавів з оксидовмістких матеріалів. Так, при прямому відновленні заліза
з руди застосовують плазмові печі, обладнані плазмовими пальниками.
Плазмовий
нагрів
забезпечує
високу
швидкість
протікання
металургійних процесів і можливість їхнього контролю. В якості
робочого газу звичайно використовують аргон, азот, метан або водень та
їхні суміші. У розробленому технологічному процесі витрата
порошкоподібної руди складає 140 кг/т, а питома витрата електроенергії
— 6,5 квт.год/кг.
Фірма SКF розробила технологічний процес прямого відновлення
заліза, відмінною рисою якого є використання в якості
плазмоутворюючого газу суміші вугільного пилу, кисню і водяної пари.
В результаті подачі такої суміші в плазмотроні утворюється відновний
газ, що містить, масова частка, %: від 43 СО і 55 Н2 до 62 СО і 35 Н2.
Вміст у відновному газі СО2 не перевищує 3 % .
Запропоновано спосіб вилучення заліза, цинку, свинцю, хрому,
молібдену, нікелю з металургійних переділів (ЖПШ), що одержав назву
«Плазмадаст» .
Відомий також спосіб виробництва сталі з використанням пилу
дугових печей, відповідно до якого попередньо готують матеріал із
вмістом, масова частка %: 10 – 40 вловленого пилу; 15 – 55 вапна; 0,1 –
1,0 паперової макулатури; 0,1 – 1,0 мастильних матеріалів. Потім
брикети завантажують разом із шихтою в дугову піч.
Запропоновано спосіб переробки шлаків, що утворюються при і
виробництві міді. Спосіб передбачає розплавлення шлаку в дуговій печі з
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наступною подачею на поверхню розплаву вуглецевомісткого
відновника. Для повноти вилучення металу зі шлаку графітові електроди
занурюють у шар вуглецевомісткого відновника і плавку ведуть
закритою дугою.
Технологія одержання хрому та його сплавів з рідких шлаків
алюмотермічного виробництва включає подачу на поверхню розплаву
відновної суміші з надлишком алюмінію з наступним розплавленням.
Зниження вартості хрому, що вилучається, і зменшення вмісту оксиду
хрому в кінцевому шлаці до 1,6 % досягають шляхом завантаження в піч
вапна з подрібненим шлаком алюмотермічного виробництва в кількості
10 – 40 % від маси завалки. В якості відновника використовують
алюміній у кількості 5 – 120 % від маси вихідного шлаку.
В літературі описана технологія виплавки нержавіючої сталі в
плазмовій печі, що передбачає використання в шихті хромової руди та
коксу, які подаються у рідку ванну в процесі плавки. Ступінь
відновлення хрома складає 92 – 95 %. У процесі плавки в газову фазу
видаляється майже 50 % сірки, : що міститься в руді та коксі, внаслідок
перемішування рідкого металу монооксидом вуглецю, який утворився.
Запропоновано технологію одержання ферохрому з хромової руди,
що містить 40 % Сr2О3. Для здійснення процесу використовують
плазмову шахтну піч, у якій плазмові пальники встановлені в нижній
частині. Технологія передбачає використання коксу в якості відновника.
Суміш пилоподібних хромовмістких матеріалів, відновник і флюси
вдувають у піч через плазмові фурми.
В Фізико-технологічному інституті металів і сплавів НАН України
виконані великі дослідження основних закономірностей рідкофазної
відновної плавки і технології виплавки лігатур та сплавів з
оксидовмістких матеріалів.
Так, у роботах наведені дані дослідження можливості виплавки
лігатур з гальванічних шламів методом рідкофазного відновлення
оксидів металів. Показано, що отримані лігатури з гальванічних шламів
можуть бути досить ефективно використані для виплавки легованих
чавунів та сталей.
Дослідженнями кінетики процесу відновлення легуючих елементів з
оксидів металів, що містяться в гальваношламах, у плазмовій печі,
встановлено, що до моменту розплавлення шихти відбувається
практично повне відновлення легуючих елементів.
В літературі описані особливості технології одержання ливарного
та легованого чавунів з первородної сировини. Показано, що при
застосуванні залізорудного концентрату і руди, що містить легуючі
елементи, можливе одержання чавуну заданого хімічного складу.
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Одним з видів сировини для одержання ливарних сплавів є
відпрацьовані каталізатори, що містять оксиди нікелю, хрому, ванадію,
молібдену та ін. Ці матеріали можуть бути використані як компоненти
для виплавки легованих чавунів та сталей. Результати досліджень
показали, що використання відпрацьованих нікелевих каталізаторів
дозволяє одержувати шихтову заготовку з вмістом нікелю 11 % і ванадію
3 % при одношлаковому режимі плавки.
Висновки
Аналіз наявних даних про застосування оксидомістких матеріалів у
вигляді рудної сировини, пилу сталеплавильного виробництва, шламів
доменного, сталеплавильного, прокатного та гальванічного виробництв
для виплавки чавунів та сталей показує, що застосування цього виду
сировини перспективно й економічно виправдано. Найбільш ефективно
процес відновлення оксидів металів реалізується в умовах рідкофазної
відновної плавки в плавильних агрегатах, широко застосовуваних у
металургії.
Література
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УДК 669.146
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННОГО СЛИТКА ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗВРАТА СПЛАВОВ ВЖЛ12Э-ВИ И ХН60ВТ
А. Н. Зеленюк1, А. В. Елькин, В. В. Наумик2
1

2

ОАО «Мотор-Сич»
Запорожский национальный технический университет

Стратегической задачей для моторостроительного предприятия
является сокращение затрат на производство с одновременным
сохранением и повышением качества выпускаемой продукции.
Большинство
деталей
газотурбинных
двигателей
(ГТД)
изготавливается с применением прогрессивных методов литья и
последующей механической обработкой. Ответственные детали ГТД
такие как сопловые аппараты, лопатки, сектора изготавливаются
способом точного литья по выплавляемым моделям.
Технологический цикл производства, к примеру, одного соплового
аппарата составляет один месяц.
Применение технологии литья по выплавляемым моделям для литья
жаростойких сплавов требует использования массивной литниковопитающей системы, которая за чистую превышает массу самой отливки.
Таким образом, возник вопрос о разработке технологии многократного
использования технологического возврата от собственного производства.
Первые попытки использовать технологический возврат в качестве
шихты для литья заготовок деталей дали негативные результаты.
На полученных заготовках при контроле ЛЮМ1-ОВ были выявлены
равномерно рассеянные точечные свечения индикаторной жидкости
(люминафора). Такое точечное свечение классифицируется в ряде
технических условий как «Звездное небо».
Известно, что в расплаве при температуре не выше 1600 оС
присутствовали такие неметаллические включения, как нитриды (TiN,
TaN) и карбонитриды [Ti(C,N)], [Ta(C,N)]. С увеличением температуры
расплава выше 1600оС такие включения обогащаются углеродом, при
этом повышается их смачиваемость расплавом и они начают
разрушаться.
Поэтому встал вопрос о разработке и внедрении
технологи рафинирования расплава.
На сегодняшний день самым эффективным и не требующим
дополнительных затрат и обучения персонала является метод
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температурно-временной обработки расплава (ТВО). ТВО несложно
провести в условиях литейного цеха при вакуумно-индукционной
плавке, используя технологический возврат от собственного
производства и детали, отработавшие свой ресурс в определенном
соотношении с чистым сплавом и последующим контролем физикомеханических свойств. Но прежде необходимо отметить, что
исследования нужно вести в направлении получения качественной
заготовки для последующего переплава и получения деталей, а не
введение в переплав возврата при литье деталей.
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УДК 669.715
ЗМІЦНЕННЯ АЛЮМІНІЄВО-МІДНОГО СПЛАВУ ЦИРКОНІЄМ
ВВЕДЕНИМ ІЗ ЙОГО ФТОРИДУ
Д. В. Іванченко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Досліджено структуру алюмінієво-мідного сплаву зміцненого
цирконієм, введеним за допомогою фториду цирконію у складі флюсу
за двостадійним процесом.
Исследована структура алюминиево-медного сплава упрочненного
цирконием, введенным из фторида циркония в составе флюса по
двухстадийному процессу.
The structure of aluminum-copper alloy modified with zirconium,
derived from fluoride which entered in metal by the two-stage process with
the gumboil is investigated.
Постановка завдання
Дослідження структури алюмінієво-мідного сплаву типу АЛ7
модифікованого цирконієм, введеним із фториду цирконію у складі
флюсу.
Методика проведення експерименту
Плавка ливарного сплаву типу АЛ7 проводилась в дві стадії у
лабораторних печах опору СШОЛ-4,6/12-М3 та СНОЛ-1,6.2,5.1/11-М2. В
розплавлений і доведений у шахтній печі опору до 900°С рідкий
алюміній марки А7 вводили тетрафторид цирконію у суміші із фторидом
літію. Суміш наносили на ретельно очищену поверхню алюмінію при
900°С витримували до розплавлення флюсу та замішували у розплав до
повного розчинення, після чого піч вимикалась і розплав охолоджувався
та кристалізувався у тиглі разом із піччю. В подальшому модифікований
вищевказаним чином алюміній розплавляли у печі опору СНОЛ1,6.2,5.1/11-М2 після чого вводили пруток міді електролітичної чистоти і
ретельно перемішували розплав протягом 2 хвилин та вистоювали в печі
при температурах експерименту протягом 10 хвилин. Після видалення
незначної кількості шлаку сплав розливали в кокіль з метою отримання
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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
В модифікованому сплаві типу АЛ7, утворюється декілька
потрійних сполук, але у рівновазі із алюмінієвим твердим розчином
можуть знаходитись лише фази CuAl2 і Al3Zr [1].
Мідь призводить до зменшення товщини зони, пересиченої
цирконієм, у відливках в кокіль, сприяючи таким чином утворенню
більшої кількості інтерметалідних сполук Al3Zr у відливці і при
термічній обробці, що у свою чергу призводить до збільшення міцності
сплаву. Основний ефект зміцнення проявляється після нагріву під
гартування до 520°С, з подальшим гартуванням та штучним старінням
протягом 5 годин при температурі 175°С. До того ж введення цирконію
підвищує межу повзучості і значно підвищує температури початку та
кінця рекристалізації, збільшуючи таким чином жароміцність сплаву
АЛ7. Мікроструктури сплаву АЛ7 модифікованого цирконієм наведені
на рисунку 1.

Рис. 1 Мікроструктура алюмінієво-мідного ливарного сплаву АЛ7,
зміцненого цирконієм.
Аналіз мікроструктури (рис. 2) показує, що цирконій в основному
зосереджується на кордонах зерен. Тому у литому та термообробленому
стані сплави більш міцні та жароміцні, ніж наприклад, деформовані, так
як інтерметалідні фази залягають, як правило, по межах зерен і
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дендритних осередків, утворюючи твердий каркас, що перешкоджає
пластичній деформації матеріалу. Або утворюють зерна інтерметалідів
округлої або голкоподібної форми зміцнюючи сплав.

Рис. 2 Мікроструктура алюлюмінієво-мідного ливарного сплаву АЛ7,
зміцненого цирконієм, введеним із комплексного флюсу, що вміщує
фторид цирконію
Аналіз структури алюмінієво-мідного ливарного сплаву
допомогою спектрального аналізу наведено на рисунках 3 та 4.

за

Рис. 3 Склад структури алюмінієво-мідного сплаву АЛ7, модифікованого
сумішшю, що вміщує фторид цирконію у точках:
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1)

2)

3)

4)

167

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

Рис. 4 Склад структури алюмінієво-мідного сплаву АЛ7,
модифікованого сумішшю, що вміщує фторид цирконію у точках 1 і 2:

1)

2)
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Мікроструктура складається з алюмінію з невеликим вмістом міді у
ньому, зерен Al3Zr цирконій як округлої так і голкоподібної форми, що
можуть утворювати у сплаві конгломерати та структурних складових
зосереджених по кордонах зерен подібних за своїм складом до CuAl2.
Необхідно зазначити що цирконію у розчині міді в алюмінії майже не
має. Він зосереджений в зернах сполуки Al3Zr та в незначній кількості
по кордонах зерен у складі інтерметалідних фаз.
Висновок
Вище наведені факти прямо свідчать, що механізм зміцнення
алюмінієво-мідних
сплавів
цирконієм
відрізняється
від
загальноприйнятого по якому частки Al3Zr, які утворюються під час
термічної обробки із пересиченого розчину алюмінію виступають тільки
центрами кристалізації та подрібнюють розплав.
Література

1. Мондольфо, Л. Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов [Текст] / Л.
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УДК 669.041.533
ВИКОРИСТАННЯ ПДП ТА МІСЦЕ ПЛАЗМОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Ю. Ю. Корнєва, Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут ”
В даній роботі розглянуті основні особливості плазмово-дугових
печей та покращення якості і надійності металевих матеріалів за
рахунок створення нових технологій в Україні та світі.
В данной работе рассмотрены основные особенности плазменнодуговых печей и улучшения качества и надежности металлических
материалов за счет создания новых технологий в Украине и мире.
The basic features of plasma-arc furnaces and improving the quality and
reliability of metallic materials by creating new technologies in Ukraine and
abroad are reviewed in this work.
Постановка задачі дослідження
Метою дослідження є вивчення
металургійних особливостей
виплавки сталей в плазмово-дуговій печі та її місце в металургії.
Результати досліджень
Перші повідомлення щодо ведення металургійних процесів на рівні
лабораторних досліджень з використанням низькотемпературної плазми
з’явились в 60-ті роки минулого століття. Застосування плазми в
металургії в першу чергу було пов’язано з прагненням інтенсифікувати
процес плавки та підвищити якість металопродукції.
Однак, широке застосування низькотемпературної плазми в
металургійних процесах стримувалось низкою чинників, а саме:
відсутністю знань в середовищі металургів стосовно основних
властивостей і параметрів низькотемпературної плазми;
− порівняно низьким рівнем ресурсу роботи генераторів плазми
(плазмотронів) і їх невисоким ККД;
− відсутністю наукових основ щодо розробки та проек-тування
плазмотронів, здатних працювати в умовах атмосфери металургійних
печей;
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− відсутністю джерел живлення, що забезпечують гнучке
регулювання електричних параметрів плазмової дуги та стійкості її
горіння;
− відсутністю знань щодо термодинаміки взаємодії плазмової дуги з
рідким металом та її впливу на якість отриманого металу.
Значний прорив у вирішенні указаних питань було зроблено в кінці
60-х, -початку
70-х років минулого століття зусиллями багатьох
зарубіжних організацій (фірм) і інститутів колишнього Радянського
Союзу. Через це слід віддати належне спеціалістам фірми Linde Co.
Division of Union Carbide Corp.(США), Бельгії, Великобританії, колишніх
країн соціалістичного табору, насамперед Чехословаччини та Німецької
Демократичної Республіки,. Значний внесок у розвиток і застосування
низькотемпературної плазми в металургії внесли учені та металурги
Радянського Союзу. У першу чергу - це Інститут електрозварювання ім.
Є.О. Патона НАН України, Інститут металургії ім. О.І. Байкова РАН,
Всеросійський
науково-дослідний
інститут
електротермічного
обладнання (ВНДІЕТО), Всеросійський науково-дослідний інститут
чорної металургії( ВНДІЧМ), Фізико-технологічний інститут металів і
сплавів НАН України, Запорізький титано-магнієвий комбінат,
Іжевський металургійний завод, Челябінський металургійний завод,
електрометалургійний завод «Електросталь», Верхнє-Салдинський
металургійний завод.
Успішне вирішення питань теоретичного, технологічного та
конструкторського характеру відкрило широкі можливості для
упровадження низькотемпературної плазми в металургійну галузь.
Плазмове джерело нагріву, незалежне від процесу плавлення,
дозволяє переплавляти різноманітний вид металевих матеріалів – від
сипучих і кускових до заготованок, що мають відповідний розмір (мірні
заготованки).
У плавильних печах одночасно можуть працювати кілька
плазмотронів, що дозволяє створювати зони нагріву різної конфігурації,
розміщуючи плазмотрони відповідним чином. Крім того, це дозволяє
окремо плавити шихту і формувати зливок. Не менш важливим
чинником є і те, що завдяки підбору відповідного складу
плазмоутворюючого газу можна рафінувати попередньо виплавлений
метал від газів і неметалевих домішок, або насичувати його відповідним
газом, наприклад здійснювати азотування з газової фази.
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.

171

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

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 (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 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
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елементом установки є кероване джерело постійного струму.
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 VoestAlpine (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
сопел – 30 год. Футерівка стінок печі відпрацювала 150 плавок, подина
450 плавок, склепіння 120 плавок. Плавки здійснюються в атмосфері
аргону.
Висновок
Плазмово-дугові печі
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.
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УДК 669.017
ЕФЕКТ ПАМ’ЯТІ ФОРМИ В СПЛАВАХ СИСТЕМИ CU-AL-NI
М. О. Кравченко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Досліджено вплив вмісту алюмінію і нікелю на структуру і
параметри мартенситного перетворення.
Исследовано влияние содержания алюминия и никеля на структуру
и параметры мартенситного превращения.
The influence of the content aluminium and nickel on the structure and
characteristics of martensitic transformation was investigated.
Вступ
Вироби, виготовлені зі сплавів з ефектом пам’яті форми (ЕПФ),
відповідають практичному призначенню тільки у випадку, коли
відновлення їх форми відбувається в певних умовах і закінчується при
заданій температурі відновлення форми (ТВФ).
Постановка задачі дослідження
Метою є дослідження впливу легуючих елементів на структуру і
параметри мартенситного перетворення (ПМП) для забезпечення
управління ТВФ.
Результати дослідження
Відомо [1], що ТВФ алюмінієвих бронз, в більшості випадків,
співпадає з температурою кінця зворотнього мартенситного
перетворення (Ак). Саме тому при вивченні ПМП і термомеханічних
характеристик алюмінієвих бронз легованих нікелем зручніше
користуватися цією характеристикою.
Для визначення впливу алюмінію і нікелю на ПМП було проведено
чотири серії плавок. При дослідженні впливу алюмінію на
характеристичні температури мартенситного перетворення концентрацію
алюмінію змінювали в інтервалі 13,1-15,5% при цьому вміст нікелю
утримували на рівнях 4,5±0,3% і 3,0±0,3%. Для оцінки впливу нікелю на
ПМП концентрацію його змінювали з 1,5до 6,3%, алюміній утримували
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на рівні 15,2±0,2% і 13,8±0,2%.
Отримані залежності Ак від вмісту алюмінію і нікелю наближені до
лінійних. Проте спостерігається систематичне відхилення температури
Ак в бік більш високих температур в порівнянні з даними наведеними в
роботі [2]. Відхилення залежності Ак від вмісту алюмінію дорівнюють
10-15 градусам. Це свідчить про те, що концентраційні залежності
характеристичних температур мартенситного перетворення для системи
Cu-Al-Ni були визначені недостатньо коректно.
Легування нікелем впливає на склад β-твердого розчину
в
результаті утворення нових фаз з нікелем. Відомо [3], що нікель в
алюмінієвих бронзах здатний зв’язувати алюміній в сполуки NiAl і Ni3Al,
що ймовірно, є головною причиною ослаблення впливу легуючих
елементів на ПМП. Мікроструктури бронз в литому стані ідентичні між
собою. Основою сплавів є α-фаза, яка являє собою твердий розчин
алюмінію і нікелю в міді. Спостерігається також значна кількість β-фази,
яка розташована як в середині, так і по границях зерен.
Гартування сплавів з температури 1125К в воду супроводжувалось
утворенням γ1-мартенситу. Досліджено, що β1-фаза в сплавах
впорядкована по типу D03. Відомо [4] також, що з впорядкованої β1-фази
утворюється впорядкований мартенсит. І тому можна припустити,що
утворений після гартування γ1-мартенсит є впорядкованим.
Металографічні дослідження показали, що такий режим термічної
обробки неефективний для бронз з низьким вмістом нікелю. Поряд з
мартенситними зонами спостерігаються великі ділянки залишкових α- і
β-фаз. Ця бронза має більшу, порівняно з іншими сплавами, щільність
дефектів гратки, яка обумовлена високим вмістом алюмінію, що істотно
погіршує деформаційні характеристики сплаву за рахунок виникнення не
зворотних дефектів.
В зв’язку з цим температуру гартування збільшили на 50 градусів.
Після гартування при температурі 1175К із β1-фази утворюється суміш
двох типів мартенситу γ1і β1. Вивчаючи β1-мартенсит, автори роботи [5]
використовували трансмісійну електронну мікроскопію і виявили в β1фазі хаотичні дефекти гратки в щільно пакованих площинах, які
спостерігаються в електронному мікроскопі в вигляді перемежованих
світлих і темних смуг, що свідчить про впорядкованість β1-мартенситу.
Мартенситне перетворення при якому відбувається перехід
високотемпературної β-фази одразу в два типа мартенситу, автори
роботи [5] пояснюють з допомогою теорії зональних дислокацій і
узгодження граток, а за даними роботи [6] фазові переходи одного типу
мартенситу в інший забезпечують появу більш високих напружень при
відновленні форми. Саме тому в сплавах отриманих після гартування від
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1175К реактивне напруження збільшилось на 50-80МПа, в порівнянні з
сплавами загартованими від температури 1125К.
Аналізуючи інші ПМП, важливі для сплавів з ЕПФ, необхідно
відзначити, що бронзи леговані алюмінієм і нікелем мають порівняно
вузький гістерезис перетворення (менше 26 градусів), при цьому для них
характерний
широкий
температурний
інтервал
зворотнього
мартенситного перетворення- в більшості сплавів він складає 36-60
градусів.
Висновок
Сплави з сталим значенням температури Ак можна отримати
змінюючи концентрації легуючих елементів в широкому інтервалі.
Наприклад, сплави з температурою Ак=300К можуть мати вміст
алюмінію від 13,0 до 14,2%, а нікелю від 1,5 до 6,0%. Таким чином,
розширюється номенклатура сплавів і, що є надзвичайно важливим,
забезпечується їх взаємозамінність.
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УДК 669.017: 669.018.6
ДИСПЕРСИЯ СТРУКТУРЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ В СПЛАВАХ С
ЭФФЕКТОМ ЗАПОМИНАНИЯ ФОРМЫ
М. А. Кравченко
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
Исследованы дисперсии структуры и концентрации и предложены
способы их уменьшения в сплавах с эффектом запоминания формы.
Досліджені дисперсії структури і концентрації та запропоновані
способи їх зменшення в сплавах з ефектом памяті форми.
The main task of this work is to investigate the chemical inhomogeneity of
the SME aluminium bronzes in connection with their special properties and to
cheer the possibility of improving these alloys by means of improved treatment
technology.
Сплавы на медной основе, обладающие эффектом запоминания
формы (ЭЗФ), являются одним из наиболее перспективных материалов для
практического использования. В связи с этим представляет интерес
решение задач, направленных на получение сплавов с оптимальными
свойствами. Обеспечить постоянство характеристических температур
мартенситного превращения можно гомогенным химическим составом
материала. Объектом исследования были сплавы системы Cu-Al-Mn
различного
химического
состава
с
примерно
одинаковыми
характеристическими температурами. Присущая исследуемым сплавам
химическая микронеоднородность определяется прежде всего скоростью
кристаллизации расплава. Существование функциональной связи между
скоростью кристаллизации и скоростью охлаждения позволяет
использовать последнюю, как более легко поддающуюся контролю, в
качестве фактора, влияющего на характеристики ЭЗФ сплавов
рассматриваемой системы. Скорости охлаждения при кристаллизации
задавали технологической массой слитка и изменяли от 1,5 (V1) до 15 (V2)
град./с. Проведенные исследования распределения химических элементов
в сплавах с помощью микрорентгеноспектрального анализа (установка
марки КАМЕКА) и локальной оже-электронной спектроскопии (оже
микрозонд ДЖАМП-10С) показали (табл. 1), что при скоростях
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охлаждения V1 и V2, дисперсии распределения легирующих элементов
существенно отличаются друг от друга и находятся в прямой зависимости
от величины зерна, т.е., чем больше размер зерна в сплавах, тем выше
дисперсия. Исключением является дисперсия распределения марганца в
высокомарганцовистой бронзе (сплав 3), в которой увеличение зерна
связанное с переходом от V1 к V2 не вызывало существенного изменения в
концентрационной неоднородности этого
элемента. На химическую и структурную дисперсию, кроме скорости
охлаждения, сильное влияние оказывает химический состав сплава.
Дисперсия распределения алюминия и марганца во всех исследуемых
бронзах, термообработанных по одинаковому режиму (рис.1), как и в
литом состоянии (рис.2), увеличивается с ростом содержания легирующего
элемента.
Таблица 1
сплавах
Сплавы

Сплав 1
Сплав 2
Сплав 3

Дисперсия концентрации элементов в
Скорость
охлаждения,
V, град./с

Размер зерна,
d, мм

1,5

закаленных

Дисперсия
распределения
S2Al

S2Mn

0,60

1,70

0,20

15

0,32

0,86

0,07

1,5

0,32

0,58

0,57

15

0,26

0,38

0,09

1,5

0,30

1,17

0,60

15

0,40

0,43

0,71

Оптимизация режимов термической обработки приводит к
принципиальному улучшению служебных характеристик сплавов с ЭЗФ.
При
термообработке
по
оптимальным
режимам
происходит
гетерогенизация структуры. Химическая микронеоднородность в пределах
каждой
структурной
составляющей
значительно
уменьшается.
Структурная неоднородность на антифазных границах способствует
усилению термомеханических характеристик исследуемых сплавов.
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Рис.1 Микроструктура и распределение
элементов в сплаве 1 (а) и сплаве 3 (б) после
закалки
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Рис.2 Микроструктура и распределение элементов в сплаве 1 (а) и сплаве 3 (б) в литом
состоянии
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УДК 669.017:519.223.5
МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ НЕСИСТЕМНИХ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
М .О. Кравченко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуто спрощений метод математичної обробки результатів
пасивного експерименту.
Рассмотрен упрощенный метод
результатов пассивного эксперимента.

математической

обработки

Для отримання надійних результатів при розробці наукоємних
технологій бажане використання аналітико-теоретичної концепції. Проте
при розв’язанні практичних задач стикаємось з проблемою відсутності
теоретичних знань на рівні достатньому для розуміння і пояснення
механізму процесів, що відбуваються. В такому випадку доцільно
скористатися експериментально-статистичним підходом в вирішенні
поставленої проблеми. Такий підхід можна задіяти при проведенні
активного експерименту. Цей шлях є надзвичайно надійним і
результативним.
Сьогодні, унаслідок різних об’єктивних причин (недофінансування
наукових досліджень, розпад наукових шкіл, зникнення підприємствзамовників наукоємних технологій та ін.), накопичено багато результатів
саме пасивних експериментів. Їх математична обробка з одного боку
потребує потужної обчислювальної техніки, а з іншого, на відміну від
активного експерименту, не запропоновано для цієї цілі надійного
відповідного математичного апарату. Відомий спосіб обробки даних
пасивного експерименту, наведений в роботі [1], не надає можливості
оцінити інформативність, ефективність, адекватність та здійснити
перевірку за іншими статистичними критеріями. Дані пасивного
експерименту бажано формально адаптувати до активного з метою
використання загальноприйнятого [2] математичного апарату обробки
результатів. Проілюструємо цю ідею на прикладі.
В одній із задач вивчали залежність твердості робочого шару Y ( в
одиницях Шора) крупних валів, виготовлених з легованого чавуну з
кулеподібним графітом, від його хімічного складу і від діаметру бочки
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валу. Результати дослідів,проведених в різний час і для різних цілей,
наведені в таблиці 1. Всього вивчали вплив чотирьох легуючих елементів.
Необхідно формально адаптувати пасивний експеримент. Всі легуючі
елементи і діаметр бочки валу вважаємо факторами. Спочатку слід
визначити середнє арифметичне значення кожного фактору ( табл.1).
Таблиця 1 Залежність твердості робочого шару
хімічного складу чавуну і від діаметру бочки валу
Дослід,
C, %
Si, %
Mn, %
Ni, %
і
X1
X2
X3
X4
1
3.75
1.28
0,62
2,16
2
3,69
1,20
0,84
3,94
3
3,50
1,00
0,50
3,00
4
3.33
0,75
0,47
3,90
5
3,70
0,75
0,62
3,60
6
3,64
0,83
0,21
3,36
7
3,75
1,29
0,78
3,32
8
3,76
1,07
0,78
3,53
9
3,53
1,40
0,72
3,44
10
3,70
1,11
0,79
3,58
11
3,60
1,01
0,73
4,64
12
3,60
0,90
0,43
3,50
13
3,46
0,83
0,35
3,47
14
2,96
1,04
0,47
3,60
15
3,30
0,90
0,40
3,18
16
3,20
0,98
0,40
3,70
17
3,30
0,62
0,34
4,80
18
3,73
0.96
0,53
3,07
19
3,58
1,25
0,83
4,22
20
3,53
1,60
0,60
3,55
min
max
xі

2,96
3,76
3,537

0,62
1,60
1,037

0,21
0,84
0,571

2,16
4,80
3,577

крупних валів від
D, м
X5

HSh5,

0.40
0,40
0.45
0,45
0,45
0,45
0,51
0,50
0,51
0,50
0,51
0,51
0,55
0,50
0,50
0,55
0,55
0,55
0,60
0,60

70
77
67
82
81
72
74
81
69
73
83
76
76
76
68
80
79
74
79
67

Yі

0,40
0,60
0,505

Середні значення визначаються з точністю на один знак, після коми,
більшою, за заданий фактор в таблиці. Кожне конкретне значення фактора
необхідно порівняти з його середнім значенням. Якщо воно більше за
середнє, то у відповідну клітинку таблиці 2 заносять знак “ + “ , якщо
менше, то – знак “-“. Наприклад, для фактора x1 середнє арифметичне
x1=3,537; в 1-му досліді (табл..1) x1=3,75, що більше 3,537 і тому значення
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3,75 міняють на знак “+“ ; в 3-му досліді x1=3,50, що менше 3,537 і тому
значення 3,50 міняють на знак “-“ і т. д.
Таблиця 2 Матриця формально адаптованого
експерименту в задачі вивчення твердості валів
Дослід,
X1
X2
X3
X4
X5
і
1
+
+
+
2
+
+
+
+
3
4
+
5
+
+
+
6
+
7
+
+
+
+
8
+
+
+
9
+
+
+
10
+
+
+
+
11
+
+
+
+
12
+
+
13
+
14
+
+
15
16
+
+
17
+
+
18
+
+
19
+
+
+
+
+
20
+
+
+

пасивного
Y
70
77
67
82
81
72
74
81
69
73
83
76
76
76
68
80
79
74
79
67

Таким чином, отримали формально адаптовану таблицю 2, зовні
схожу на матрицю з варіюванням факторів на двох рівнях +1 і -1. Це
дозволяє користуватись відомими [2] методиками побудови математичної
моделі і оцінки її з допомогою статистичних критеріїв.
Література
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УДК 669.18 (075.8)
ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ СТАЛІ
В. І. Кривда, О. Г. Ковальчук
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Наведена динаміка виробництва сталі в Україні за 2011 та 2012 рр.
Показано рейтингове місце нашої держави на світовому ринку сталі.
Приведена динамика производства стали в Украине за 2011-2012г,
приведено рейтинговое место нашего государства на мировом рынке
стали.
It is given the dynamics production steel in Ukraine from 2011-2012 year,
it`s given the international rating in our state in the world market steel/
Вступ
За минулий рік українським металургам вдалося в цілому втримати
свої виробничі та експортні позиції і збільшити обсяги поставок на
зовнішні ринки до 24, 138 млн. т. металопродукції, що на 1,7% більше у
порівнянні з 2010 роком [1].
Однак IV квартал 2011 року і особливо початок 2012 року показав, що
вітчизняним виробникам продукції чорної металургії заспокоюватись
рано. Питання, як буде розвиватись надалі одна із основних
бюджетоутворюючих вітчизняних галузей, цікавить всіх.
Виробництво сталі
У сталевому сегменті вітчизняного металоринку намітилось падіння
виробництва цього стратегічного продукту (табл.1).
Із табл. 1 видно,що за період 2011-2012 рр тільки у другому кварталі
минулого року спостерігалось невелике (1,36 %) зростання виробництва,
тоді як всі інші періоди характерні поступовим падінням виробництва.
Якщо до цього додати, що контрактні ціни практично на весь асортимент
сталевої продукції знижувались в середньому на 1,5 – 3,5 % щомісячно, то
зрозуміло, що за вказаний період країна втратила значні суми експортних
надходжень.
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Таблиця 1 Динаміка виробництва сталі в Україні в 2011-2012рр
Календарні періоди
Найменування
показників
Місячні обсяги
виробництва,
млн. т
Зміни до
попереднього
періоду, %

2011 рік
І
ІІ
ІІІ
квартал квартал квартал

2012 рік
ІV
квартал

січень лютий

2,930

2,970

2,948

2,929

2,871

2,680

-

1,36

-0,74

-0,64

-1,98

-6,65

Подальше падіння виробництва металопродукції (рис.1), яке може
зумовлювати довготривала холодна погода та штормові вітри у деяких
регіонах України, де будівельно-монтажні роботи практично призупинені.
Така ситуація не може не позначитись на внутрішньому попиті на
металопродукцію будівельного призначення, в першу чергу, арматуру та
конструкційну сталь.
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Наразі Україна займає 8 місце в рейтингу найбільших виробників, за
результатами 2011 року (табл. 2), але в березневих контрактах [2]
китайські виробники пропонують довгомірний прокат, катанку, арматуру,
гарячекатані рулони, сляби, мінімум на $ 10-15 за т FOB дешевше та й ще
вищої якості.
Воно й не дивно, бо за три останні роки Китай з імпортера сталевої
продукції перетворився у найбільшого виробника.
Таблиця 2 Виробництво сталі 15–ма найбільшими світовими
виробниками та загальне виробництво в 2011 році
Країни світу –
Річне виробництво
Місце країн в рейтингу
виробники сталі
сталі, млн.т
Китай
683,265
1
Японія
107,595
2
США
86,247
3
Індія
72,200
4
Росія
68,743
5
Південна Корея
68,471
6
Німеччина
44,288
7
Україна
35,332
8
Бразилія
35,162
9
Турція
34,103
10
Італія
28,662
11
Тайвань
22,660
12
Мексика
18,145
13
Франція
15,777
14
Іспанія
15,591
15
Всього у світі
1490,060
Висновки
Вітчизняні топ-менеджери металургійної галузі разом з Кабінетом
Міністрів повинні розробити та реалізувати невідкладні та дієві
короткострокові заходи по запобіганню можливої другої хвилі економічної
кризи в металургійному комплексі України.
Література
1. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ2011/pr/ovp/ovp_u/ovp2011.html
2. http://www.ugmk.info/art/mirovoj-rynok-stali-26-janvarja--3-fevralja-2012-g-/0.html
3. http://www.ugmk.info/art/ukrainskij-jeksport-2011-metallurgi-derzhat-marku.html
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УДК 669.18 (075.8)
МЕТАЛУРГІЯ УКРАЇНИ: КРИЗА АБО ТИМЧАСОВИЙ СПАД
В. І. Кривда, О. М. Меженський, Ю. І. Сирбу
Національний технічний університет України
„Київський політехнічний інститут”
Наведені причини поточної дестабілізації металургійної галузі
України та складений короткочасний прогноз виробництва сталі
вітчизняними підприємствами.
Приведены причины текущей дестабилизации металлургической
отрасли Украины, и составлен кратковременный прогноз производства
стали отечественными предприятиями.
The reasons of current destabilization of metallurgical branch of Ukraine
are resulted, and the short-term forecast of manufacture is made became the
domestic enterprises.
Насьогодні засоби масової інформації України наповнені тривожною
інформацією про те, що для однієї із найважливіших галузей вітчизняної
економіки – чорної металургії – почалися важкі часи. Критичний стан
галузі підтвердили виробничо – господарське об’єднання “Металургпром”
та Українська організація металоторгівців [2].
Хоча в минулому році нашим металургам вдалося втримати свої
позиції і навіть трохи збільшити виробництво сталі до 35,33 мільйонами
тон у зрівнянні з 33,31 мільйона тон у попередньому році, такий стан не
вважається задовільним [1].
Так, якщо у березні 2011 році було вироблено 3,154 мільйони тон
сталі, то у жовтні виробництво склало 3,059, у листопаді 2,923, у грудні
2,804, а в лютому 2012 всього 2,68 мільйони тон [1].
Найбільш помітно скоротили середньодобове виробництво сталі такі
виробники як ДМК ім. Дзержинського, “АрселорМіттал – Кривий Ріг”,
ММК ім. Ілліча, Алчевський МК, Єнакіївський МК та “Азовсталь”, де в
окремі періоди скорочення сягало до 20 – 30%.
Не заспокоює також і ситуація з цінами. Вартість сталевої арматури
українського виробництва, у зрівнянні з вдалим для металургів України
2008 р., знизилась на 56%, катанки – на 52%, горячо – та холоднокатаного
рулона на 38 – 44%, товстого листа – на 35 – 39% [2].
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Це є дуже тривожним сигналом, особливо коли врахувати, що
українська чорна металургія забезпечує близько 12% податкових та до 40%
валютних надходжень в країну і дає роботу більш, як 500 тисячам
робітникам різних професій і кваліфікації.
Падіння виробництва сталі, що чітко намітилось протягом останніх
трьох місяців минулого та початку нинішнього року не може не
позначитись на обсягах виробництва залізничних перевезеньферосплавів
руди, коксу, флюсів; скороченні бюджетних надходжень; підвищенні рівня
безробіття та інших негативних явищах.
Причин поточної дестабілізації металургійної галузі України декілька.
Головні на нашу думку з них – це:
- падіння попиту і цін на світовому ринку продукції чорної металургії;
- високі темпи зростання виробництва сталі в 2011 році у порівнянні з
2010 роком в Китаї (на 8,9%), США (на 7,1%), Індії (на 5,7%), Південній
Кореї (на 16,2%), Бразилії (на 6,8%), Турції (на 17%) [3];
- використання застарілих ресурсовитратних технологій, що
призводить до високої собівартості кінцевої продукції;
- скорочення внутрішнього попиту, в основному, за рахунок падіння
обсягів будівництва;
- ріст цін на сировину та енергоносії [4];
- практичне відмежування уряду від вирішення нагальних проблем
металургів та інше.
Прогнозуючи перспективи чорної металургії, треба відзначити, що
фахівці, які причетні до цієї галузі традиційно занижують “ запас міцності
” вітчизняною металургії. В той же час виглядає обґрунтованим, що
Кабінету Міністрів разом з виробниками металопродукції треба розробити
і невідкладно реалізувати дієві заходи, щодо стабілізації і поступового
покращення стану цієї ключової галузі нашої економіки.
Не дивлячись на зростання виробництва сталі, чавуну та готових
металевих виробів з чорних металів після максимального падіння її
виробництва у 2009 році, в наступні два роки в середньому на 10 % та
далеко не повну завантаженість виробничих потужностей, найбільш
реальним розвитком ситуації на ринках металургії вважається, скоріш за
все, зниження в найближчій перспективі обсягів виробництва сталі в
Україні на 15 – 20% [4].
На чому засновується такий невтішний для нас прогноз? Перш за все,
треба врахувати, що уже зараз досягнутий світовий рівень виробництва
сталі – 1 мільярд 490 мільйонів тон помітно перевищує потреби в цьому
продукті, по різним оцінкам [4], від 50 до 200 мільйонів тон. Навряд чи при
такому співвідношенні пропозиції і попиту, яке склалося на сьогодні на

188

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

світовому ринку сталі, можна очікувати, що вітчизняний метал невисокої
якості знайде своїх споживачів.
Про це свідчить і динаміка цін на вітчизняний метал. Так, індекс цін
на металопродукції в 2011 році знизився на 6,7 пунктів по відношенню до
попереднього року, а у зрівнянні з найбільш вдалим для металургів 2008
роком він впав на цілих 28,6% пунктів [1].
Ігнорування протягом багатьох років необхідності технологічного
переоснащення металургійного виробництва призвело до того, що
виробнича собівартість більшості видів вітчизняної металопродукції
виявилась вищою ціни аналогічної продукції на світовому ринку, де
активно розширюють свою придатність такі велетні як Китай, Індія,
Бразилія, Росія та деякі інші великі держави. Металурги цих країн за
рахунок введення більш високотехнологічних виробничих потужностей
розширили сортамент, підвищили якість, знизили енергоємність та
собівартість металопродукції [4].
Для порівняння, найближчі та найбільш інтегровані в нашу економіку
сусіди росіяни, забезпечили за 2007 – 2008 роки приріст сучасних
передових електрометалургійних потужностей на 4,3 мільйони тон за рік
сталі високої якості, а в 2010 році ще на 2,35 мільйони тон. Крім цього,
будується три міні – металургійних підприємств загальною потужністю
3,65 мільйони тон електросталі та горячобрикетованого заліза та
металізованих окатишів близько 60 мільйони тон за рік.
В той же час, голова Ради підприємств Леонід Козаненко [5],
посилаючись на відому міжнародну аудиторську компанію Ernst & Young,
заявив, що держава щорічно втрачає 40 – 55 мільярди гривень
незаплачених податків підприємствами чорної металургії.
Таким чином, основне джерело інвестиційних ресурсів – власні кошти
(прибуток та амортизаційні відрахування) металургійних підприємств
України не працює на докорінну модернізацію найважливішої експортної
галузі держави.
Глибоку занепокоєність тим, що держава практично відмежувалась
від проблем металургів, висловили 18.05.11 року учасники 5 - го пленума
ЦК Профсоюзу працівників металургійної та гірничодобувної
промисловості. Незрозумілим виглядає і рішення Кабінету Міністрів, яким
ліквідоване Мінпромполітики, яке координувало діяльність металургійних
підприємств розробляло конкретні заходи з підвищення ефективності
галузі.
Таким чином, слабкості сучасної вітчизняної металургії мають
системний характер, які, перш за все, пов’язані з відсутністю державного
управління цією ключовою ланкою промислового потенціалу країни.
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ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ ВЫПЛАВКА МАРГАНЦЕВО-МЕДНЫХ
СПЛАВОВ ИЗ НЕКОМПАКТНОЙ ШИХТЫ
Я. В. Крывенко1, Ф. К. Биктагиров2
1

Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
2
Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины
В статті розглянуті результати досліджень демпфуруючого Mn-Cu
сплаву, отриманого із некомпактної шихти методом електрошлакової
плавки. Показано, що при виконанні визначеного шлакового режиму
(складу шлаку, температури) можливе використання для ведення
електрошлакового процесу графітованих електродів без можливості
насичення графітом металу. Внаслідок рафінування шлаком и направленої
кристалізації отримані зливки відрізняються високою якістю, метал
гарно піддається різним видам пластичної деформації, має високі
вібропоглиначі властивості.
В статье рассмотрены результаты исследования демпфирующего
Mn-Cu сплава, полученного из некомпактной шихты методом
электрошлаковой плавки. Показано, что при соблюдении определенного
шлакового режима (состав шлака, температура) возможно
использование для ведения электрошлакового процесса графитированных
электродов без опасения науглероживания металла. Вследствие
рафинирования шлаком и направленной кристаллизации полученные
слитки отличаются высоким качеством, металл хорошо поддается
различным видам пластической деформации, имеет высокие
вибропоглощающие свойства.
Results of investigation damping Mn-Cu alloy, produced from noncompact waste by electroslag melting method in this paper are suggested. It is
shown that during observance of defined of slag condition (composition,
temperature) it is possible to use for the conduct of electroslag process of
graphite electrodes without fear of carbonization metal. Because of refining by
slag and directed crystallization the ingots differ by high quality, metal is well
added to different types of plastic deformation, is high vibration absorb
characteristics.
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На основе разработанного процесса электрошлакового рафинирования
электролитического марганца [1] освоена технология электрошлаковой
выплавки (ЭШВ) высокодемпфирующего марганцево-медного сплава. В
качестве материалов для получения сплава с средним составом (73-75)
%Mn – (23-25) %Cu – 2 %Ni использовалась некомпактная шихта из
электролитического
марганца
производства
Зестафонского
ферросплавного завода (Грузия) или Института титана (Украина), сечки
медной проволоки или медной стружки и никелевой стружки. Исходные
компоненты перемешивали в необходимой пропорции и постепенно
подавали в наведенную в кристаллизаторе с помощью нерасходуемых
электродов шлаковую ванну, в которой они расплавлялись, а
образующийся при этом жидкий металл скапливался под шлаком и
затвердевал, формируя слиток. Преимуществом подобного метода плавки
является защита металлического расплава от контакта с окружающей
атмосферой и его рафинирование от нежелательных примесей. Кроме того,
постепенное направленное снизу вверх затвердевание металла
благоприятствует
формированию
бездефектной
кристаллической
структуры получаемой заготовки. Указанные преимущества весьма важны
при получении сплавов на основе марганца, т.к. при обычной плавке в
индукционных печах ввиду высокой упругость паров и химической
активности этого элемента, металл загрязняется экзогенными
неметаллическими включениями и оксидами, а потери на угар нередко
достигают 10 %. Кроме того, Mn-Cu сплавы характеризуються плохими
литейными свойствами, что предопределяет б
Первоначально, аналогично тому, как при рафинировании
электролитического марганца [1,2], в качестве шлакообразующих
использовали стандартный шлак АНФ-6 с добавками 10 % оксида кальция
(СаО вводится для повышения серопоглотительной способности шлака), а
электрошлаковый процесс осуществляли с помощью металлических
водоохлаждаемых электродов. Использование последних требует
дополнительных затрат на их изготовление, увеличивает энергетические
затраты и усложняет технологию плавки. Поэтому представлял интерес
замены при электрошлаковой выплавке демпфирующих сплавов
металлических водоохлаждаемых электродов на более экономичные
графитированные. Однако при этом возникает опасность науглероживания
металла. А при производстве марганцево-медных сплавов увеличение
содержания в них углерода нежелательно, так как это ведет к ухудшению
пластичности материала и отрицательно сказывается на его
демпфирующих (вибропоглощающих) свойствах.
Исследованиями поведения углерода в системе графитовый электрод
– шлак – металл при электрошлаковой обработке сталей и сплавов на
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никелевой
основе
было
показано,
что
применение
ряда
кремнийсодержащих оксидно-фторидных шлаков и ограничение
температуры шлакового расплава позволяет исключить науглероживание
металла [3]. Температура плавления рассматриваемого марганцевомедного сплава не превышает 1150-1200 ºС, поэтому температуру
шлакового расплава при его электрошлаковой выплавке можно
поддерживать на сравнительно низком уровне – 1400…1500 ºС. Это, а
также
наличие в сплаве меди, элемента инертного по отношению к
углероду,
позволило
предположить
возможность
применения
графитированных электродов без отрицательных последствий для качества
получаемого металла.
Таблица 1 Содержание основных компонентов в шлаках
Концентрация, % масс.
Марка
шлака
CaF2
CaO
Al2O3
АНФ-6+СаО
57,2
12,7
28,5
АНФ-34
28,3
29,6
30,8

SiO2
0,4
10,6

а
б
Рис.1 Влияние шлакового режима на содержание углерода в металле
по высоте слитка. Температура шлака: а – 1500 ºС ; б – 1873 К.
1 – Mn, шлак АНФ-6+10 % CaO; 2 – Mn, шлак АНФ-34;
3 – Mn-Cu, шлак АНФ-6+10 % CaO; 4 – Mn-Cu, шлак
АНФ-34
Для уточнения поведения углерода были проведены эксперименты по
электрошлаковой плавке в кристаллизаторе диаметром 120 мм
электролитического марганца и рассматриваемого сплава системы Mn –
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Cu. При этом использовали шлаки двух составов: АНФ-6 (система CaF2 –
Al2O3) плюс 10% СаО и АНФ-34 (система CaF2 – СаО – Al2O2 – SiO2),
химический состав которых приведен в таблице. Электрошлаковый
процесс осуществляли с помощью графитированного электрода диаметром
75 мм.
Полученные результаты приведены на рис.1. Как видно, в случае
использования шлака типа АНФ-34 взамен шлака АНФ-6 с добавками СаО
при температуре шлакового расплава 1500 ºС содержание углерода в
слитке демпфирующего сплава практически не увеличивается. При плавке
электролитического марганца поведение углерода иное и избежать его
науглероживания не удается, хотя при применении шлака АНФ-34 оно
незначительно, особенно, как показали дополнительные эксперименты,
при температуре шлака 1400 ºС.
Несмотря на содержание в шлаке АНФ-34 около 10 % SiO2 его
рафинирующие возможности оказались примерно такие же, как и
безкремнистого на основе шлака АНФ-6. Конечное содержание серы в
металле при использовании этих двух шлаковых расплавов были
практически одинаковы (рис.2).

Рис. 2 Содержание серы в металле.
1 – Mn, шлак АНФ-34; 2 – Mn-Cu, шлак АНФ-34;
3 – Mn, шлак АНФ-6+10 % CaO; 4 – Mn-Cu, АНФ-6+10 % CaO
Исходное содержание серы в электролитическом марганце
0,12показали,
%.
Выполненные исследования
что при электрошлаковой
выплавке марганцево-медного сплава электрошлаковый процесс может
осуществляться посредством графитированных электродов. В этом случае
следует применять шлаки, минимально взаимодействующие с углеродом
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электродов, в частности шлак типа АНФ-34 и температуру шлакового
расплава необходимо поддерживать на уровне 1500ºС. С учетом этих
рекомендаций
в
дальнейшем
осуществлялось
производство
демпфирующего сплава системы Mn-Cu-Ni.
Качество сплава электрошлаковой выплавки оценивали по макро- и
микроисследованиям,
химическому
составу,
пластическим
и
демпфирующим свойствам металла.
В слитках, полученных по оптимальному технологическому режиму,
включающему помимо состава и температуры шлакового расплава объем
шлаковой ванны и скорость плавки, дефекты
макроструктуры
отсутствовали, усадочная раковина проявлялась как незначительное
углубление в головной части заготовок, поверхность последних
ровная, без каких либо
дефектов. Микроструктура сплава в исходном (литом) состоянии
представляет собой чередование обогащенных и обедненным марганцем
областей, выявляемых как темные и светлые участки на микрошлифе.
Подобный металл, полученный разливкой в чугунные изложницы, имеет
более грубую структуру с ярко выраженной междендритной
неоднородностью. При ЭШВ металл очищается от таких нежелательных
примесей как сера и фосфор. Концентрация серы, по сравнению с
исходной в электролитическом марганце, уменьшается на порядок и
составляет в среднем 0,01 – 0,015 %. Примерно в 1,5 – 2,0 раза снижается
содержание фосфора. Содержание углерода в полученном металле обычно
не превышает 0,1 %, т.е. остается практически таким же, как в исходном
электролитическом марганце.
Выплавленные слитки ЭШВ без предварительной подготовки
подвергали горячей прокатке на имеющимся в ИЭС им. Е.О.Патона
прокатном стане VH-20260 фирмы “Шкода”. С одного нагрева при
степени обжатия до 70 % за проход из заготовки диаметром около 120 мм
был получен листовой материал толщиной от 2,5 до 5,0 мм. При этом в
отходы были минимальными. В случае деформации металла в холодном
состоянии после степени обжатия 25-30 % требовалось проведение
низкотемпературного отжига для снятия наклепа. Проводить холодную
прокатку и изгиб с промежуточным отжигом можно было многократно,
что позволяло получать изделия заданной формы и толщины. Хорошие
пластические свойства металла ЭШВ, продемонстрированные при
различных видах деформации, косвенно подтверждают его чистоту и
высокое качество, в противном случае данный сплав склонен к
охрупчиванию и трудно поддается обработке давлением.
При испытаниях образцов и специальных деталей (кронштейнов
крепления различных агрегатов и приборов), изготовленных из металла
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ЭШВ, их демпфирующие свойства были на уровне лучших показателей
для подобного марганцево-медного сплава. Логарифмический декремент
колебаний (показатель демпфирования) в зависимости от амплитуды
максимальной относительной деформации преимущественно составлял от
10 до 15 %, что на порядок выше, чем у серого чугуна, зачастую
используемого как материал для погашения вибраций.
Приведенные данные показывают, что электрошлаковая плавка
позволяет получать марганцево-медный сплав высокого качества, который
может использоваться для изготовления различных вибропоглощающих
изделий. При этом исходными компонентами могут служить низкосортные
отходы, такие как стружка, отсевы и им подобные. Помимо качественных
показателей рассматриваемый метод обеспечивает высокий сквозной
выход годного и минимальные потери на угар, что делает его
экономически привлекательным.
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УДК 621.315.595
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА КРЕМНІЮ В УКРАЇНІ1
А. С. Кириченко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуто стан та перспективи виробництва кремнію на Україні та
в світі.
Рассмотрены состояние и перспективы производства кремния на
Украине и в мире.
Discussed state and prospects of production of silicon in the Ukraine and
the world.
Вступ
Сонце - це невичерпне джерело енергії, потенціал якого, людству ще
належить гідно оцінити. Добре відомо, що запаси таких ресурсів як
вугілля, нафта, природній газ у недалекому майбутньому вичерпаються,
що за умови ігнорування наявних їм альтернатив зумовить настання
катастрофічних наслідків для людства. Однією з таких альтернатив є саме
сонячна енергія.
Незважаючи на те, що в Україні зосереджено близько 10% світових
потужностей по виробництву кремнію, країна імпортує практично весь
необхідний їй матеріал. Адже раніше Україна виробляла цей продукт у
величезній кількості і повністю забезпечувала потреби СРСР (близько 80%
основних потужностей в колишньому СРСР по виробництву кремнію були
і залишаються в Україну). Можливо, настав час задуматися про реанімацію
даній галузі?
Кремній у світі
Кремній з розповсюдження в земній корі займає 2-е місце після
кисню. Однак у вільному стані він у природі не зустрічається. Кремній
входить до складу різних природних силікатів і алюмосилікатів, серед яких
найбільш поширеним вважається кремнезем - численні форми діоксиду
кремнію, зокрема, річковий пісок, кварц і т.п.
1

Робота виконана під керівництвом чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Д. Ф. Чернеги, НТУУ «КПІ»
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Технічний кремній виробляють у великих кількостях в електричних
печах шляхом відновлення кремнезему вугіллям або коксом.
Напівпровідниковий кремній отримують відновленням SiCl4 або SiHCl3
воднем з наступним розкладанням утворюється SiH4 при 400-600оС.
Випуск високочистого кремнію здійснюється за допомогою вирощування
монокристала з розплаву напівпровідникового кремнію в спеціальних
ростових печах.
Основною особливістю підприємств з виробництва кремнію є їх дуже
висока енергоємність (12-18 кВт * год / кг), тому серед провідних світових
виробників кремнію довгий час були представлені, в основному, країни з
розвиненою енергетикою. Значні при виробництві кремнію і витрати по
паливу (коксу).
«Чистий» кремній є сировинний матеріал, насамперед, для двох
напрямків - сонячної енергетики і електроніки. При цьому, для
виробництва фотоелементних сонячних модулів необхідний кремній
найбільш високої якості, так званий монокремній (вміст Si від 99.999 до
99.99999%). Для електроніки допускається трохи нижча якість продукту напівпровідниковий кремній, який використовується в якості сировини
при виробництві радіодеталей і мікросхем. Ринок напівпровідникового
кремнію продовжує зростати, тому що на його застосуванні базуються і
базуватимуться надалі сучасні інформаційні технології (комп`ютери,
електроніка, телекомунікації тощо).
Кремній більш низької якості, технічний, з вмістом Si близько 96-99%
застосовується в металургії, де використовується в якості компонентів
багатьох сталей та інших сплавів (при виплавці чавуну, сталей, бронз,
силуміну та ін.) Крім того, технічний кремній використовується як
розкислювача, модіфіктора властивостей металів або легуючого елемента
(підвищує механічну міцність і стійкість до корозії, покращує ливарні
властивості),
як
сировина
для
виробництва
більш
чистого
полікристалічного кремнію, а також як сировина для виробництва
кремнійорганічних матеріалів, силаном.
Світове виробництво металургійного кремнію сьогодні досягає 1 млн.
т на рік. Найбільшою країною-виробником на сьогодні є Китай. Двома
іншими провідними гравцями цієї галузі виступають норвезький концерн
Elkem і французька компанія Invensil, які володіють близько 20 і 5% ринку
відповідно.
Виробництво напівпровідникового (полікристалічного) кремнію в
світі сягає лише близько 30 тис. т на рік. Лідерство у цій галузі займають
США (близько 20 тис. т), за ними йдуть Японія, Німеччина та Італія.
Майже дві третини цього кремнію споживається індустрією
мікроелектроніки і лише 20% залишається на сонячну енергетику для
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виробництва фотоелементів. На даному етапі цих обсягів не достатньо.
Особливо, враховуючи заплановані в усьому світі програми переходу на
чисті джерела енергії, де чимала увага приділяється фотоенергетика.
Сьогодні при попиті в 5-6 тис. т на рік покривається лише трохи більше 2
тис. т. Світовим лідером з виробництва кремнію сонячної якості (моно
кремній) є корпорація SGS AsiMI, створена спільно американської ASiMI і
норвезькою групою REC.
Незважаючи на те, що в цілому в світі забезпеченість кремнієвих
виробництв сировиною вважається досить високою, наявних потужностей
по виробництву кремнію, зокрема полікристалічного, не вистачає. У той
же час, попит на нього вкрай високий з боку як напівпровідникової
промисловості, так виробників сонячних батарей. Багато експертів
вважають сформовану ситуацію критичною, оскільки існуючі
постачальники при 100%-ій завантаженості, тим не менш, не в силах
задовольнити зростаючі потреби ринку. Особливістю ринку кремнію є те,
що можливістю його виробництва мають лише кілька країн у світі, а
відповідні технології не продаються.
«Українські реалії»
В Україну сумарні запаси основної сировини для виробництва
кремнію - кварцитів - перевищують 180 млн. т. Їх родовища є в
Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській областях (Овруцьке,
Толкачевського, Білокоровицький, Васильківське та Іванівське). При
цьому, Овруцьке родовище кварцитів за якістю кристалічних кварцитів й
запасам не має аналогів в Європі. Зміст SiO2 становить 98,8%, розвідані
запаси - понад 150 млн. т, прогнозні - 500 млн. т.
У 1936 році на базі даного родовища було створено підприємство з
видобутку, переробки і збагачення кварциту. Сьогодні це - ВАТ
`Овруцький ГЗК` Кварцит `. Підприємство спеціалізується на розробці
родовища відкритим способом із застосуванням буро підривних робіт. В
даний час тут видобувається та збагачується до 2 млн. т дроблених
кварцитів, до 300 тис. т мелених кварцитів і 1 млн. т щебеню на рік.
Сумарні запаси кварцитів-пісковиків в Україну становлять понад 9.5
млн. т. Їх родовища знаходяться у Сумській області (Банічское і
Мацковский). Оціночні запаси Мацковського родовища кремнієвої
сировини становлять приблизно 100 тис. т багатих кварцевовмісткі руд,
продуктивна площа становить понад 7 Га. Банічске родовище кварцитів
більш велике, його запаси становлять понад 600 тис. т.
За часів СРСР на частку України припадало більше 21%
загальносоюзного видобутку кварцового сировини. Сьогодні ж,
незважаючи на величезний сировинний потенціал, в Україні практично
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немає діючих потужностей виробництва кремнію в промислових
масштабах.
Виробництво технічного кремнію на «Запорізькому алюмінієвому
комбінаті» було зупинено ще в грудні 2008 року через падіння цін і попиту
внаслідок економічної кризи. Втім, сьогодні на підприємстві заявляють
про відновлення виробництва кремнію з червня поточного року.
Планована потужність складе 8 тис. т на рік.
Українське виробництво «чистого» кремнію фактично припинило
своє існування набагато раніше - ще в кінці 90-х років. В СРСР Україну
представляла собою важливу складову індустрії високочистого кремнію.
Його випускали Запорізький титаномагнієвий комбінат (ЗТМК) і
Донецький хіміко-металургійний завод (нині - хіміко-металургійна
фабрика Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча), які
забезпечували випуск 85% всього полікремнію в СРСР і 4-5% у світі. У
радянський період дані виробництва орієнтувалися на виконання,
насамперед, оборонних замовлень. Тому після розпаду СРСР вони
зіткнулися з відсутністю ринків збуту. Як наслідок, випуск кремнію був
повністю припинений.
Сьогодні профільні потужності з полікремнію збереглися
(законсервовані) лише на ХМФ ММК ім. Ілліча. Причиною консервації
стала висока собівартість, яка перевищила рентабельність збуту ще на
початку 2000-х років. Більше того, в 2002 році зі складу ЗТМК була
виведена вся вертикаль виготовлення чистого кремнію, а також кремнієвих
епітаксіальних структур, кремнієвих структур з діелектричною ізоляцією
(заготовки для інтегральних мікросхем). На базі даних потужностей
створено Запорізький завод напівпровідників, сьогодні є першим з
потенційних виробників монокристалічного продукту. Вважається, що
після модернізації підприємство потенційно може виробляти щорічно до
1000 т полікремнію.
Вирощуванням сонячного кремнію в Україну сьогодні займаються
всього 2 невеликих компанії – «Піллар» і «Пролог Семікор». «Піллар»
працює з 1991 року і є головним гравцем на українському ринку
монокремній з часткою близько 80%. Його потужність по «вирощуванню»
кремнію складає близько 815 т на рік. «Пролог Семікор» виробляє в
середньому 170 т продукції на рік.
Висновки
У підсумку, незважаючи на те, що раніше Україна виробляла
кремній у величезній кількості, повністю забезпечуючи потреби СРСР і
експортуючи його в інші країни, сьогодні кремній залишається в Україну
дефіцитним матеріалом. Володіючи практично невичерпними покладами
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кремнію і повним технологічним ланцюжком його виробництва, Україні
поки імпортує його. Але ж у зв`язку із зростанням світового виробництва
сонячних елементів попит на надчистого кремнію дуже швидко росте і, за
деякими прогнозами, в найближчому майбутньому буде ажіотажним.
Піднімаються і ціни на нього.
Література

1. Кристаллические кремниевые солнечные модули на основе пластин по
стоимости 1 ЕВРО \ Вт: Результаты завершеного обьединенного проекта
CRISTALCLEAR, 24-я Европейская конференция по фотогальванической солнечной
энергетике, 21 – 25 сентября 2009 года
2. Влияние и сходнях материалов на стоимость C-Si модуля, 24-я Европейская
конференция по фотогальванической солнечной энергетике, 21 – 25 сентября 2009 года
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УДК 621.315.595
ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ТИТАНУ
А. С. Кириченко, В. Г. Хаблов
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуто історію відкриття титану та особливості його
отримання.
Рассмотрены история открытия титана и особенности его
получения.
The history of discovery of titanium and features of its receipt.
Вступ
Навряд чи можна знайти ще один такий метал, історія відкриття і
вивчення якого були б так повні драматичних подій, помилок і оман, як
історія титану.
Історія відкриття
Першовідкривачем титану вважається 28–літній англійський чернець
Вільям Грегор. У 1790 р., проводячи мінералогічні вишукування у своєму
приході, він звернув увагу на поширеність і незвичайні властивості
чорного піску в долині Менакена на південному заході Англії і прийнявся
його досліджувати. У піску священик знайшов крупиці чорного
блискучого мінералу, що притягається звичайним магнітом. Будучи
мінералогом–аматором і маючи свою невелику мінералогічну лабораторію,
Грегор зробив з цим магнітним мінералом кілька дослідів: розчинив його
спочатку в соляній, потім у сірчаній кислоті, опарив розчин і одержав
білий порошок, що при прокалці – жовтів, а при спіканні з вугіллям
отримував блакитний колір. Досліджене природне утворення чорного
кольору Грегор прийняв за новий, невідомий раніше мінерал, а виділений з
нього білий порошок – за новий елемент. Мінералу й елементу дали назву
по місцевості, де вони були знайдені: мінерал «менакеніт» і елемент
«менакін». По сьогоднішніх представленнях «менакеніт» був сумішшю
ільменіту (FeTi3) і магнетиту (FeTi3nFe3O4), а білий порошок «менакін» –
діоксидом титану.
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У 1795 р. німецький дослідник–хімік Мартін Генріх Клапрот,
вивчаючи рутил, виділив з нього діоксид нового металу – білий порошок,
схожий на описаний раніше Грегором. І хоча до одержання чистого металу
було ще дуже далеко, Клапрот сповістив світ про відкриття нового металу,
якому дали назву «титан» [1].
Жоден конструкційний метал не знав такої тривалої історії
досліджень, як титан. Перші спроби виділити чистий матеріал
закінчувалися невдало. Дослідники одержували метал з високим змістом
домішок кисню, азоту, сірки, фосфору, водню та інші, у результаті чого,
виділений метал був дуже тендітним і визнавався марним для подальшого
використання. Чистий титан (вміст домішок менш 0,1 %) уперше був
отриманий у 1875 році російським ученим Д.К. Кириловим, але його
робота залишилася непоміченою. Отриманий у 1925р. Ван Аркелем і де
Буром йодним методом найчистіший титан виявився пластичним і
технологічним металом з багатьма коштовними властивостями, що
залучили до нього увагу широкі кола конструкторів та інженерів.
У 1940 р. Кролль запропонував магній–термічний спосіб витягування
титану з руд, що є основним і в даний час. У 1947 р. були випущені перші
45 кг технічно чистого титану.
Отримання титану
Ціна – от що ще гальмує виробництво і споживання, титану. Власне,
висока вартість – не уроджений порок титану. У земній корі його багато –
0,63%. Мінерали, що містять титан знаходяться повсюди. Найважливіші з
них титаномагнетити FeTi3nFe3O4, 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 [2]. При промисловому одержанні титану чи
руди концентрат переводять у діоксид титану, що 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)

Хлорид титану (IV) відновлюють магнієм
TiCl4+2Mg=Ti+2MgCl2,
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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, і 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.
Література

1. Дроздовский, Б. А. [Текст] // Металловедение и термическая обработка
металлов. – 1964. - № 5. – 55 с.
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УДК 621.315.595
ВЛАСТИВОСТІ ТИТАНУ
А. С. Кириченко, В. Г. Хаблов
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуті основні відомості про титан, приведені фізичні та
механічні властивості, а також сфери його застосування.
Рассмотрены основные сведения о титан, приведены физические и
механические свойства, а также сферы его применения.
The basic information on titanium, given the physical and mechanical
properties as well as its scope.
Вступ
Розвиток сучасної техніки значною мірою залежить від застосування у
виробах нових металевих матеріалів, які характеризуються високою
питомою міцністю при різних температурах експлуатації, стійкістю при
роботі в агресивних середовищах, не магнітністю та іншими спеціальними
властивостями. До таких матеріалів відносяться титан і сплави на його
основі.
У періодичній системі елементів Менделєєва титан має порядковий
номер 22. Атомна маса природного титану, обчислена за результатами
досліджень його ізотопів, складає 47,926. Отже, ядро нейтрального атома
титану містить 22 протона. Кількість же нейтронів, тобто нейтральних
незаряджених часток, буває різна: частіше 26, але може коливатися від 24
до 28. Тому і число ізотопів титану різна. Усього зараз відомо 13 ізотопів
елемента № 22. Природний титан складається із суміші п'яти стабільних
ізотопів, найбільше широко представлений титан–48, його частка в
природних рудах 73,99%. Є в природі також ізотопи з масовими числами
46, 47, 49 і 50. Серед радіоактивних ізотопів титану самий довго живучий –
титан–44 з періодом напіврозпаду близько 1000 років[1].
Крім природних, титан може мати і цілий ряд штучних ізотопів,
одержуваних за допомогою його радіоактивного опромінення. Деякі з них
сильно радіоактивні, з різними термінами напіврозпаду.
У періодичній системі елементів Менделєєва титан розташований у
групі ІVВ, у яку, крім нього, входять цирконій, гафній, курчатовій.
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Елементи даної групи на відміну від елементів групи вуглецю (ІVА) мають
металеві властивості. Хоча титан займає саме верхнє місце у своїй
підгрупі, він є найменш активним металевим елементом. Так, двоокис
титану амфотерний, а двоокиси цирконію і гафнію мають слабко виражені
основні властивості. Титан більше, ніж інші елементи підгрупи ІVВ,
близький до елементів підгрупи ІVА – кремнію, германію, олову. Чотирьох
валентний титан відрізняється від кремнію і германія більшою схильністю
до утворення комплексних з'єднань різних типів, чим особливо подібний з
оловом. Титан і інші елементи підгрупи IVВ дуже близькі по властивостях
до елементів підгрупи IIIВ (групи скандію), хоча і відрізняються від
останніх здатністю виявляти велику валентність. Подібність титану зі
скандієм, ітрієм, а також з елементами підгрупи VВ – ванадієм і ніобієм
виражається й у тому, що в природних мінералах титан часто зустрічається
разом з цими елементами.
Титан дуже тугоплавкий метал. Довгий час вважався, що він
плавиться при 1800° С, однак у середині 50–х рр. англійські вчені
Діардорф і Хейс установили температуру плавлення для чистого
елементарного титану. Вона склала 1668±3° С. По своїй тугоплавкості
титан уступає лише таким металам, як вольфрам, тантал, ніобій, реній,
молібден, платина, цирконій, а ціна серед основних конструкційних
металів найбільша.
Найважливішою особливістю титану, як металу є його унікальні
фізико–хімічні властивості: низька щільність, висока міцність, твердість та
інше. Головне ж, що ці властивості не міняються істотно при високих
температурах. Титан–легкий метал, його щільність при 0° С складає всього
4,517 г/см3, а при 100° С – 4,506 г/см3. Титан відноситься до групи металів
з питомою масою менш 5 г/см3. Сюди входять усі лужні метали (натрій,
кадмій, літій, рубідій, цезій) з питомою масою 0,9–1,5 г/см3, магній (1,7
г/см3), алюміній (2,7 г/см3) і ін. Титан більш ніж у 1,5 рази важчий
алюмінію, і в цьому він, звичайно, йому програє, але зате в 1,5 рази легше
заліза (7,8 г/см3).[1] Однак, займаючи по питомій щільності проміжне
положення між алюмінієм і залізом, титан по своїх механічних
властивостях у багато разів їх перевершує.
Які ж ці властивості, що дозволяють широко використовувати титан
як конструкційний матеріал? Насамперед міцність металу, тобто його
здатність зберігати стійкість до руйнування, а також до незворотної зміни
форми (пластичної деформації). Титан має значну твердість: він у 12 разів
твердіше алюмінію, у 4 рази – заліза і міді. Ще одна важлива
характеристика металу – границя текучості. Чим вона вище, тим краще
деталі з цього металу витримування експлуатаційних навантажень.
Границя текучості в титану майже в 18 разів вище, ніж в алюмінію.
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Питома міцність сплавів титану може бути підвищена в 1,5–2 рази. Його
високі механічні властивості добре зберігаються при температурах до
кількох сотень градусів.
Таблиця 1 Фізичні і механічні властивості титану
Властивість
Атомний номер
Атомна маса
Густина при 20°С, г/cм3
Температура плавлення, °С
Температура кипіння, °С
Прихована теплота плавлення, Джв/ г
Прихована теплота випаровування, кДж /г
Теплота плавлення, кДж/ моль
Теплота випаровування, кДж/ моль
Молярний об’єм, см³/моль
Питома теплоємність при 20°С, кДж/(кг·°С)
Питома теплопровідність при 20°С, Вт/(м·К)
Коефіцієнт лінійного термічного розширення при 25°С,
106 К–1
Питомий електроопір при 20°С, Ом·см·106
Модуль нормальної пружності, ГПа
Модуль зсуву, ГПа
Коефіцієнт Пуассона
Твердість, НВ
Міцність, МПа
Межа плинності, %
Колір іскри
Група металів

Значення
22
47,00
4,505
1668
3260
358
8,97
18,8
422,6
10,6
0,54
18,85
8,15
45
112
41
0,32
130...150
400–450
20
Сліпучо–
білий
Тугоплавкий,
легкий метал

Чистий титан придатний для будь–яких видів обробки в гарячому і
холодному стані: його можна кувати, як залізо, витягати і навіть робити з
нього дріт, прокочувати в аркуші, стрічки, у фольгу товщиною до 0,01 мм.
Цікаво відзначити, що титан довгі роки, аж до одержання чистого
металу, розглядали як дуже тендітний матеріал. Зв'язано це було з
наявністю в титані домішок, особливо водню, азоту, кисню, вуглецю й ін.
Якщо збільшення вмісту кисню й азоту відразу позначається на їхніх
механічних властивостях, то вплив водню більш складне і може
виявлятися не відразу, а в процесі експлуатації виробу. Недооцінка цього
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впливу при перших кроках застосування титану привела до серйозних
аварій. Численні випадки несподіваних тендітних руйнувань готових
титанових конструкцій в авіації США навіть стали причиною деякої кризи
у виробництві титану в 1945–1955 р. Сьогодні ж водень спеціально вводять
у титанові сплави, як тимчасовий чи постійний легуючий елемент. Це
дозволяє набагато спростити безліч технологічних операцій при
виготовленні титанових виробів (гарячу обробку тиском, різання,
зварювання, формування) і поліпшити їх властивості. При необхідності
водень видаляють випалюванням у вакуумі.
Титан має ще одну властивість – виняткову стійкість в умовах
кавітації, тобто при посиленні «бомбардувань» металу в рідкому
середовищі бульбашками повітря, що утворюються при швидкому русі
обертанні металевої деталі в рідкому середовищі. Ці бульбашки повітря,
лопаючись на поверхні металу, викликають дуже сильні мікро удари
рідини об поверхню тіла, що рухається. Вони швидко руйнують багато
матеріалів, на відміну від них титан прекрасно протистоїть кавітації.
Випробовування в морській воді при швидкому обертанні дисків з титану
й інших металів показали, що при обертанні протягом двох місяців
титановий диск практично не втратив маси. Його зовнішні краї, де
швидкість обертання, а отже, і кавітація максимальні, не змінилися. Інші
диски не витримали іспиту: у всіх зовнішні краї виявилися ушкодженими,
а багато хто з них зовсім зруйнувалися.
Титан володіє ще однією дивною властивістю – «пам'яттю форми». У
сплаві з деякими металами (наприклад, з нікелем, і особливо з нікелем і
воднем) він «запам'ятовує» форму виробу. Якщо такий виріб потім
деформувати, наприклад, згорнути в пружину, зігнути, то він залишиться в
такому положенні на довгий час. Після нагрівання до тієї температури, при
якій цей виріб був виготовлений, він приймає первісну форму. Це
властивість титану широко використовується в космічній техніці (на
кораблі розвертаються винесені в космічний простір великі антени, до
цього компактно складені). Недавно ця властивість титану стали
використовувати медики для безкровних операцій на судинах: у хворій,
звужені судині вводиться дротик з титанового сплаву, а потім він,
розігріваючись до температури тіла, скручується в первісну пружинку і
розширює судину.
Титан має порівняно низьку теплопровідність, всього 22,07 Вт/(мк),
що приблизно в 3 рази нижче теплопровідності заліза, у 7 рази – магнію, у
17–20 рази – алюмінію і міді. Відповідно і коефіцієнт лінійного термічного
розширення в титану нижчі, ніж в інших конструкційних матеріалів: при
20 С він у 1,5 рази нижче чим у заліза, у 2 рази нижче ніж у міді і майже в
3 рази нижче ніж алюмінію.
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Висновки
Таким чином, титан – поганий провідник електрики і тепла. Титан –
парамагнітний метал: він не намагнічується, як залізо, у магнітному полі,
але і не виштовхується з нього, як мідь. Його магнітна сприйнятливість
дуже слабка, цю властивість можна використовувати при будівництві,
наприклад, немагнітних кораблів, приладів, апаратів.
На відміну від більшості металів титан володіє значним
електроопором: якщо електропровідність срібла прийняти за 100, то
електропровідність міді дорівнює 94, алюмінію – 60, заліза і платини –15, а
титану–всього 3,8[2]. Навряд чи потрібно пояснювати, що ця властивість,
як і не магнітність, становить інтерес для радіоелектроніки й
електротехніки.
Література
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УДК 669.15.018.583
ОБРОБКА СПЛАВУ АК71
С .М. Лавренко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Представлені результати обробки алюмінієвого сплаву АК7 після
продувки холодним аргоном, термотимчасової обробки, глибинної обробки
розплаву плазмовим струменем.
Представлены результаты обработки алюминиевого сплава АК7
после продувки холодным аргоном, термочасовой обработки, глубинной
обработки расплава плазменной струей.
The results of treatment of aluminum alloy AK7 after blowing cold argon,
after termochasovoyi treatment after deep processing of fusion plasma jet.
Вступ
Перспективним способом температурної дії на сплави в процесі їх
рафінування являється глибинна обробка розплаву плазмовим струменем.
Головна перевага таких технологій, в порівнянні із відомими, обумовлена
можливістю поєднання інтенсивного перемішування ванни нагрітим газом
з регульованим перегрівом розплаву (залежить від електричної потужності
плазмотрона) при обробці сплаву. Значний перегрів сплавів в реакційній
зоні плазмового струменя при інтенсивному їх перемішуванні повинен
сприяти руйнуванню мікроугрупувань і скороченню часу переходу
розплаву в однорідний стан в порівнянні із звичайною термотимчасовою
обробкою.
Постановка задачі
Дослідити характеристики алюмінієвого сплаву АК7 після продувки
холодним аргоном, термотимчасової обробки, глибинної обробки розплаву
плазмовим струменем.
Результати досліджень
Спливаючі з нагрітого об`єму пухирці газу викликають горизонтальне
і вертикальне зміщення сусідніх шарів розплаву. Об`єм розплаву, що
1

Робота виконана під керівництвом д.т.н., проф. В. С. Богушевського, НТУУ «КПІ»
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поступив з нижніх шарів, миттєво компенсується рівним йому об`ємом з
верхніх шарів. Таким чином в реакційній зоні заглибленого плазмового
струменя відбувається постійне оновлення високотемпературного об`єму
випаровування компонентів сплаву. При цьому верхні шари нагрітого
розплаву виносяться зворотнім потоком з реакційної зони струменя
швидше в порівнянні з нижніми.
В процесі конденсації парів металу виділяється теплота фазового
переходу, яка збільшує час існування активованих атомів в
мікроугрупуваннях. Такі зміни у будові розплаву, що відбуваються при
глибинній обробці плазмореагентним струменем, впливають на структуру і
міцнісні характеристики виливка. На рис. 1 – 4. представлена
мікроструктура сплаву АК7, який оброблений різними методами: при 960
– 970 К розплав продували 10 хв. холодним аргоном; протягом такого ж
часу метал обробляли заглибленим плазмовим струменем; проводили
термотимчасову обробку (годину при 1210 –1220 К в захисному
середовищі аргону). Встановлено, температура розплаву в реакційній зоні
заглибленого плазмового струменя на 400 – 600 град. перевищує його
середньомасову.
З отриманих даних видно, що після продувки розплаву холодним
аргоном відбувається зменшення розмірів структурних складових сплаву і
його хімічної неоднорідності (рис. 2). Проте евтектика та інтерметаліди в
сплаві мають відносно грубу форму.

Рис. 1 Мікроструктура алюмі- Рис. 2 Мікроструктура алюмінієвого сплаву АК7, х 200: нієвого сплаву АК7, х 200: після
вихідний сплав
продувки холодним аргоном
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Рис. 3 Мікроструктура алюмі- Рис. 4 Мікроструктура алюмінієвого сплаву АК7, х 200: після нієвого сплаву АК7, х 200: після
термотимчасової обробки
глибинної
обробки
розплаву
плазмовим струменем
Після термотимчасової обробки розплаву мікроструктура сплаву
подрібнюється краще, ніж при продувці ванни холодним газом. При цьому
колонії евтектики рівномірно розподіляються між кристалами  -твердого
розплаву (рис. 4). Таке значне подрібнення  - твердого розчину та
евтектики в сплаві проходить за рахунок термотимчасової обробки
інтенсивно перемішуваного розплаву, а також його випаровування в
реакційній зоні струменя.
Висновки
Вплив заглибленого плазмового струменя на розплав дозволяє
практично повністю диспергувати всі складові сплаву і отримати
однорідну структуру металу.
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УДК 624.928
ОБРАБОТКА РАСПЛАВОВ ПОРОШКООБРАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ
А. С. Литвяков
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
В статті розглянуто основні на сьогоднішній день способи позапічної
десульфурації розплавів порошковими матеріалами. Описано принципи
десульфурації. Наведено порівняльний аналіз цих методів і наведені деякі їх
особливості. В даній статті бралася до уваги собівартість цих методів.
В статье описаны основные на сегодняшний день способы внепечной
десульфурации расплавов порошковыми материалами. Описаны принципы
десульфурации. Проведен сравнительный анализ этих методов и
приведены некоторые их особенности. В данной статье не бралась в
расчет себестоимость этих методов.
Одна из самых сложных задач современной металлургий - удаление
нежелательных примесей из расплавов(сера, фосфор, цинк, мышьяк и др.).
Сера в сталях снижает пластичность и вязкость стали, становится
причиною красноломкости. Содержание серы в сталях в зависимости от
назначения не должно быть больше 0.01%, а для некоторых марок трубной
стали ниже 0.003%.
Данный элемент поступает в расплав в основном из шихтовых
материалов, и в основном из чугуна, поэтому для удешевления
себестоимости готовой стали желательно использовать более
качественные сырьевые материалы. Однако на сегодняшний день
сырьевых материалов с низким содержанием вредных примесей все
меньше и меньше. Да и современные технологий производства стали
оказывают очень негативное влияние, как для экологии, так и для здоровья
людей, работающих в цехах. И поэтому разработки и внедрение новых,
более эффективных способов очистки металла от вредных примесей еще
долгое время будут актуальны.
Основное преимущество этого метода обработки – большая площадь
поверхности взаймодействия компонентов.
По ряду сродства к сере металлы располагаются в ряд Ce(La), Ca, Mg,
Al, Mn, Na, Fe, V, Si.
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Основными требованиями к порошкообразным материалам для
десульфураций являются:
1. Высокое химическое сродство к сере.
2. Низкое химическое сродство к компонентам сплава.
3. Высокая растворимость в расплавах.
Серу из расплавов удаляют синтетическими шлаками и порошками,
содержащими кальций, магний, кремний и др. Самые популярные
порошковые материалы для продувки расплавленной стали используют:
1. Шлакообразующие смеси, основа которых – металлические
порошки. Примерами таких порошков могут служить CaO, CaO -CaF2, CaO
-CaF2-Al2O3 и др.
2. Металлические порошки. Для примера: Mg, CaO, CaC2, CaCN2,
CaCl2 и др.
3. Смеси порошков, указанных в пункте 1 и 2 (этот вариант является
самым эфективным)
Расход порошков в зависимости от требуемого состава и метода
обработки расплавов колеблется 1-5.4 кг/т готовой стали.

Рис. 1 Современная установка для вдувания в металл кальцийсодержащих
материалов: 1 - ковш, накрытый крышкой; 2 - фурма; 3 - карусельная
установка с запасными фурмами; 4 - питатель; 5 - бункера с материалами
для вдувания; 6 - пылеулавливающая установка; 7 - устройства для подачи
газо-порошковой смеси от питателя к фурме
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Наиболее распостраненными являются порошки, содержащие в своем
составе кальций. Также кальций обладает высоким химическим сродством
к кислороду. Не менее важным преймуществом кальция является то, что
он довольно быстро удаляет из расплава оксид алюминия, вводимый в
расплав для раскисления стали, переводя его из глинозема в жидкие
алюминаты(CaO*Al2O3, CaO*2Al2O3, CaO*6Al2O3 и др.), которые в свою
очередь довольно быстро удаляются из жидкого расплава. Обычно
алюминий и кальций вводят в металл одновременно [2].
При вдувании СаС2 и CaSi эффект раскисления и степень чистоты
стали примерно одинаковы. Приходится, однако, учитывать, что при
использовании силикокальция в сталь неизбежно попадает кремний, при
использовании карбида кальция — углерод. В связи с этим СаС2
предпочитают использовать для обработки стали, содержащей > 0,2 % С.
Для обработки низкоуглеродистых сталей обычно используют более
дорогостоящий силикокальций. Также это стоит учитывать попадание и
других элементов при введений кальцийсодержащих смесей [1].
Как десульфуратор кальций хорош тем(данное заявление сделано
мною на основании поговорки: «Из 2-х зол выбирай меньшее»), что с
остаточной серою в расплаве он создает соединения CaS, и механические
свойства расплава выше, чем у с MnS и FeS [1]. Объясняется это прежде
всего разницей в температурах плавления (2525 0С, 2000 0С, 988 0С
соответственно).
Данные технология позволяет снизить содержание серы до значений
менее 0.0006%. Так например при использований смеси содержащей 85%
CaO и 15% CaF2 при расходе 9,5 кг/т содержание серы снижается с 0.014%
до 0.006%(51% удаления серы), а если к этой смеси добавить еще Al из
расчета 0.2 кг/т и CaSi из расчета 0.3 кг/т, то содержание серы уменьшится
до 0.002%(81% удаления серы).
Введение порошков магния в расплав позволяет достичь высокой
степени десульфурации (до 90%) [2]. Так к примеру введение в расплав
порошков магния из расчета 0.2 кг/т обеспечит обессеривание до 80%.
Однако введение магния сопровождается сильным пироэффектом, и
потому его вводят в расплав в виде ферросплавов, смесей (CaO+Mg, где
содержание магния 5-15%), данное соотношение магния позволяет быстрее
производить десульфурацию расплавов.
На заводе «Электросталь» (Донецкая область, г. Курахово)[3], в
качестве десульфуратора использовали смесь ИРС-2. Состав смеси: CaO –
55…65; MgO – 2,2…3,0; CaF2 – 8…10. Поставляется ИРС-2 либо в виде
порошков, либо в дробленном виде. Высокая степень десульфурации
достигается в основном благодаря наличия в смеси MgO.
Испытания смеси проводились в 2 этапа.
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На первом этапе ИРС-2 использовалась сначала в электропечи при
плавке, а после на установке печь-ковш. Ее суммарный расход составил
3.82 кг/т (1,83 в электропечи, 1,99 установка «печь-кош»). Степень
десульфурации при данной плавке составила 76%
Данная смесь позволяет, при расходе 0.74 кг/т(при начальном
содержании серы >0.08%) позволили достичь содержания серы 0.016%.

Рис. 2 Зависимость степени десульфурации от применяемого порошка
Выводы
Из рассмотренных выше порошков для продувки самым эффективным
оказались порошки магния. Однако магний довольно дорогостоящий
материал и при работе с ним на до соблюдать меры предосторожности.
Порошки кальция менее эффективны, порошки магния, но дешевле и
безопаснее.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДЛОЖКИ ПРИ ОСАЖДЕНИИ И
ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГОВ В АЗОТЕ НА СТРУКТУРНОФАЗОВЫЙ СОСТАВ В НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ CoSb(1.825.45)(30 нм), ОСАЖДЕННЫХ НА ПОДЛОЖКУ SiO2(100 нм)/Si(001)
Ю. Н. Макогон1, Е. П. Павлова1, С. И. Сидоренко1, Г. Беддис2, М. Даниэль2,
Т. И. Вербицкая1, Р. А. Шкарбань1
1

Национальный технический университет Украины «Киевский
Политехнический Институт»
2
Institute of Physics, Chemnitz University of Technology

Методами физического материаловедения установлено, что
формирование кристаллической скуттерудитной фазы CoSb3 в
наноразмерной пленочной композиции (НПК) CoSb(1.82-5.45)(30 нм)/SiO2(100
нм)/Si(001) происходит при осаждении на подложку, нагретую выше
2000С, и содержании Sb выше 72 ат.%, что меньше, чем следует из
диаграммы фазового равновесия для массивного состояния системы CoSb. Формирование антимонида CoSb3 в НПК, осажденных на подложку
при комнатной температуре, происходит в интервале концентраций Sb
от 73.9 до 82.7 ат.% и при отжигах в интервале температур (200 –
500)°C.
Методами
фізичного
матеріалознавства
установлено,
що
формування кристалічної скутерудитної фази CoSb3 в нанорозмірній
плівковій композиції (НПК) CoSb(1.82-5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001)
відбувається при осадженні на підкладку, нагріту вище 2000С, і вмісту Sb
більше 72 ат.%, що менше, чим маємо із діаграми фазової рівноваги для
масивного стану системи Co-Sb. Формування антимоніда CoSb3 в НПК,
осаджених на підкладку при кімнатній температурі, відбувається в
інтервалі концентрацій Sb від 73.9 до 82.7 ат.% і при відпалах в інтервалі
температур (200 – 500)°C.
By methods of physical material science it is established that the formation
of crystalline skutterudite CoSb3 phase in the nanoscaled film compositions
(NFC’s) of CoSb (1.82-5.45) (30 nm) / SiO2 (100 nm)/Si (001) occurs at deposition
of ones on a substrate heated above 2000C and Sb content above 72 at.%, which
is less than that from phase equilibrium diagram for the bulk Co-Sb
system. Formation of CoSb3 antimonide in NFC’s which were deposited on
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substrate at room temperature occurs in concentration range of Sb from 73.9 to
82.7 at.% and at annealings in temperature range of (200 - 500)°C.
Вступление
Термоэлектрика – приоритетное направление развития науки и
техники основано на прямом преобразовании тепловой энергии в
электрическую
и,
наоборот,
термоэлектрическом
охлаждении.
Перспективными для использования в качестве термоэлектрических
материалов могут быть наноразмерные антимониды металлов - CoSb3,
RhSb3, IrSb3 [1]. Нынешние термоэлектрические элементы имеют максимум
добротности ZT лишь в области 1. Термоэлектрическая эффективность ZT
рассчитывается по формуле:
ZT=S2  T/(kэ+ kф),
где  - электропроводность (См/м), T – температура (К), k - общий
коэффициент теплопроводности k=kэ+kф (Вт/К), де kэ - теплопроводность,
обеспечиваемая электронами, kф - теплопроводность, обеспечиваемая
фононами, S – коэффициент Зеебека (В/К) [2, 3].
Теоретические расчеты показывают, что термоэлектрическая
эффективность может достичь значения ZT≥ 2. Причем, при уменьшении
размеров термоэлектрическая эффективность наноматериалов растет. Это
объясняется тем, что в субмикронных образцах уменьшается электронфононное взаимодействие, поэтому фононная подсистема, будучи
адиабатически изолированной, почти не принимает участия в переносе
тепла от нагревателя к охладителю. Теоретические и экспериментальные
исследования направлены на получение материалов с высокими
параметрами термоэлектрических свойств [4, 5].
Цель данной работы заключалась в исследовании влияния физикотехнологических параметров осаждения и термической обработки на
формирование фазового состава и структуры наноразмерных пленочных
композиций (НПК) CoSb(1.82-5.45.)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001).
Методика эксперимента
Исследованные НПК, состоящие из пленки состава CoSb толщиной 30
нм, осажденной на подложку монокристаллического кремния Si(001) со
слоем оксида SiO2 толщиной 100 нм, получали методом молекулярнолучевой эпитаксии (MЛЭ). Сурьму осаждали с помощью эффузера,
нагретого до температуры 4700С, со скоростью 0,3 Å/сек. Содержание Sb в
молекулярном пучке определялось по плотности светового потока.
Кобальт осаждали электронно-лучевым методом со скоростью 0,04 Å/сек.
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Время осаждения двух металлов составляло 15 мин., давление в рабочей
камере - 9,3·10-11 Па. Температуру подложки (Тп) поддерживали при 200С,
1000С, 2000С, 3000С [6]. Толщина пленки определялась методом
Резерфордовского обратного рассеяния (РОР). Для термической обработки
НПК были использованы отжиги в атмосфере азота в интервале
температур (200-700)0С с шагом 500С и с выдержкой 30 секунд при
каждой температуре.
Определение структурно-фазового состава НПК CoSb(1.82-5.45)(30
нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) проведено с помощью методов физического
материаловедения: рентгеноструктурного фазового анализа (метод ДебаяШеррера с фотографической регистрацией рентгеновских лучей,
дифрактометрический метод), резистометрии (четырехзондовый метод),
растровой электронной микроскопии (РЭМ), атомно-силовой микроскопии
(АСМ).
Результаты и обсуждение
Отработка технологии получения наноразмерных пленочных
композиций состава CoSb3 предполагает учет при осаждении такого
фактора, как испарение Sb. На рисунке 1.а показана зависимость
содержания Sb в осажденной пленке от содержания Sb в молекулярном
пучке, которая имеет линейный характер. На рисунке 1.б представлены
результаты исследования зависимости содержания Sb в осажденной
пленке от температуры подложки в момент осаждения.
а)

б)

Рис. 1 Зависимость содержания Sb в осажденной пленке от:
а) - содержания Sb в молекулярном пучке, б) - температуры нагрева
подложки
Как видно из рисунка 1, б, с увеличением температуры подложки с
20 С до 3000С содержание Sb в осажденной пленке уменьшается на (10-15)
ат.%. Это свидетельствует об испарении Sb в процессе осаждения пленки.
0
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В то же время в осажденной пленке содержание Sb больше, чем в
молекулярном пучке. Содержание элементов в молекулярном пучке
которое определялось по плотности светового потока, отличается от их
содержания в осажденной пленке, которое было определено методом РОР,
в связи с тем, что химический состав формирующейся пленки изменяется в
соответствии с коэффициентами адгезии элементов в процессе осаждения.
Рентгеноструткурным фазовым анализом установлено, что во всех
исследуемых НПК CoSb(1.82 -5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001), осажденных
на подложку, находящуюся при температуре (20-100)0С, наблюдается
рентгеноаморфное состояние (табл. 1).
Таблица 1 Влияние температуры подложки на структурно-фазовый
состав наноразмерных пленок CoSb(1.82-5.45)(30 нм)
Содержание сурьмы в пленке, ат.%
Температура
подложки, °C
64 - 70
70 - 72
72 - 77
> 77
Рентгено
Рентгено
Рентгено
Рентгено
20
аморфное
аморфное
аморфное
аморфное
состояние
состояние
состояние
состояние
Рентгено
Рентгено
Рентгено
Рентгено
100
аморфное
аморфное
аморфное
аморфное
состояние
состояние
состояние
состояние
200
CoSb2
CoSb2/CoSb3
CoSb3
CoSb3/Sb
CoSb2;
300
CoSb2/Sb
CoSb2/CoSb3
Идентификация фаз на рентгенограммах НПК CoSb(1.82-2.51)(30
нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) при содержании Sb в интервале (64.5 - 71.5) ат.%
показала, что в пленках после осаждения на подложку, нагретую до 2000С,
и после отжигов при температурах 4500С и 7000С наблюдается двухфазное
состояние из антимонидов CoSb2 и CoSb3 (табл. 1).
Идентификация фаз на дифрактрограммах НПК CoSb (2.98-3.39)(30
нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) при содержании Sb в интервале (74.9 - 77.22) ат.%
показала, что в пленках после осаждения на подложку при комнатной
температуре и нагретую до 1000С
наблюдается рентгеноаморфное
состояние, о чем свидетельствует диффузное гало (рис. 2, а). После отжига
при температуре 3000С формируется антимонид CoSb3 (рис. 2, б).
Увеличение температуры отжига до 5000С и 7000С не приводит к
качественному изменению фазового состава НПК. Структура пленки также
остается однофазной (рис. 2, в-г).
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Рис. 2 Дифрактограммы образцов НПК CoSb(2.98-3.39)(30 нм)/SiO2(100
нм)/Si(001) после осаждения (а) и после отжигов при температуре
3000С (б), 5000С (в), 7000С (г)
Как видно из таблицы 1, в наноразмерных пленках, осажденных на
подложку при комнатной температуре и нагретую до температуры 1000С,
наблюдается аморфное состояние. Увеличение температуры подложки до
2000С и 3000С приводит к формированию двух возможных антимонидов CoSb3, CoSb2. При этом в некоторых составах сохраняется свободный Sb.
Формирование необходимой кристаллической скуттерудитной фазы CoSb3
в НПК происходит при температуре подложки 2000С и при содержании Sb
в интервале (72 – 77) ат.%, т. е. более низком по сравнению с диаграммой
фазового равновесия Co-Sb для массивных состояний, согласно которой
антимонид CoSb3 образуется при концентрации Sb ≈ 76 ат.% [7, 8].
Результаты исследования влияния температуры отжига на
формированиие фазового состава в наноразмерных пленках, осажденных
на подложку при комнатной температуре, представлены на рис. 3. Во всем
исследованном интервале температур отжига (200-500)0С в пленках с
различным химическим составом наблюдается уменьшение содержания Sb
после отжигов примерно на 5 ат.%.
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Рис. 3 Зависимость содержания Sb в осажденной пленке от
температуры отжига
Отжиг существенно влияет на изменение структурно-фазового
состава НПК CoSb(2.41-5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). Кристаллизация
аморфного состояния происходит после отжига при температуре 2000С.
Причем, в пленках, содержащих менее 74,9 ат.% Sb, отжиги в интервале
температур (200-500)0С вызывают кристаллизацию двух антимонидов
CoSb3 и CoSb2. При увеличении содержания Sb от 74.9 до 82.7 ат.% в этом
температурном интервале кристаллизуется лишь скуттерудит CoSb3. (табл.
2). Происходит процесс сублимации – переход вещества из твердого
состояния в газообразное, при котором испарение сурьмы происходит,
вероятно, в результате диссоциации антимонидов - CoSb3, CoSb2.
Таблица 2 Влияние температуры отжига на структурно-фазовый
состав НПК CoSb(1.82-5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001)
Температура отжига, °C
Содержание Sb, ат.%
200
300
500
74.0
74.9
75.3
77.1
80.3
82.7
84.4

CoSb3/CoSb2
CoSb3
CoSb3
CoSb3
CoSb3
CoSb3
CoSb3/Sb
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CoSb3/CoSb2
CoSb3
CoSb3
CoSb3
CoSb3
CoSb3
CoSb3/Sb

CoSb3/CoSb2
CoSb3
CoSb3
CoSb3
CoSb3
CoSb3
CoSb3/Sb

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

На рисунке 4 показано влияние температуры отжига на значение
параметра кристаллической решетки в пленках CoSb(3.37-4.78)(30 нм).
Как видим, с увеличением температуры отжига параметра
кристаллической решетки уменьшается.

3

2

1

Рис. 4 Зависимость параметра кристаллической решетки в пленках от
температуры отжига. Составы: 1- CoSb3.37(30 нм) (77,1 % ат.);
2 - CoSb4.07(30 нм) (80,3 % ат.); 3 - CoSb4.78(30 нм) (82,7 % ат.)
Исследование морфологии поверхности НПК CoSb(1.82-2.51)(30
нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) с минимальным содержанием антимония в
интервале (64,5 - 71,5) ат.% подтвердило образование двух антимонидов
CoSb3 и CoSb2. Как можно видеть из рисунка 5, белые области
соответствуют фазе CoSb2, которая имеет большую плотность, а серые
области – фазе CoSb3. Размер зерен фаз CoSb2 и CoSb3 в исследованных
пленочных композициях после осаждения составляет порядка 100 нм.
Повышение температуры отжига приводит к существенному изменению
морфологии поверхности. Размер зерен антимонидов CoSb 2 и CoSb3
увеличивается в среднем до 700 нм.
В зависимости от химического состава НПК (за исключением пленки
CoSb1.82) и температуры отжига возможно образование в пленке пор, их
рост и исчезновение. Например, в НПК CoSb2.4(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001)
поры наблюдаются после отжигов в интервале температур (550 - 650)0С.
Они имеют размер (70 - 80) нм и равномерно распределены по
поверхности (рис. 5, б). При повышении температуры отжига до 650 0С и
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активизации диффузионных процессов поры увеличиваются в размере до
350 нм (рис. 5, в- г). Присутствие пор в структуре наноразмерных пленок
способствует увеличению термоэлектрической эффективности ZT [2].
Увеличение содержания сурьмы приводит к тому, что в НПК
СоSb2.51(30 нм)/SіО2(100 нм)/Sі(001) присутствие пор наблюдается после
осаждения. При увеличении температуры отжига поры исчезают.
а)

б)

г)

в)

Рис. 5 Морфология поверхности образца НПК CoSb2.4(30 нм)/SiO2(100
нм)/Si(001): после осаждения (а) и после отжигов при температуре
5500С (б), 6000С (в), 6500С (г).
Исследование морфологии поверхности НПК CoSb(2.98-3.39)(30
нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) с большим содержанием Sb в интервале (74,9 77,2) ат.% методом атомно-силовой микроскопии подтвердило наличие
пор (рис. 6).
В пленке присутствуют поры. С помощью профилометра было
установлено, что глубина пор составляет около 30 нм, т.е. поры проникают
к подложке SiO2.
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б)

а)

в)

мкм

Электросопротивление,
мОм*см

Рис. 6 Морфология (а), рельеф поверхности (б) и АСМ-снимок (в)
поверхности НПК CoSb(2.98-3.39)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) после отжига
при температуре 5000С.
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Рис. 7 Зависимость электросопротивления НПК CoSb(2.41-5.45)(30
нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) от температуры отжига
Резистометрический анализ НПК CoSb(2.41-5.45)(30 нм)/SiO2(100
нм)/Si(001) после осаждения и отжигов показал, что в зависимости от
содержания сурьмы значения электросопротивления изменяются от 1 до
20 мОм·см. При этом, после отжигов НПК при температуре 3000С и 5000С
электросопротивление достигает максимального значения при содержании
Sb - 75,7 ат.% (рис. 8).
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Рис. 8 Зависимость электросопротивления НПК CoSb(2.41-5.45)
(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001)от содержания Sb после отжига при
температуре 300 0С
Для высокой электропроводимости необходимо получать НПК с
содержанием сурьмы больше или меньше на 3 ат.%. Высокая
проводимость
способствует
увеличению
термоэлектрической
эффективности ZT. Последующие исследования направлены на
повышение
термоэлектрической
эффективности
ZT
путем
дополнительного легирования скуттерудитной фазы CoSb3 элементами In
и Yb. Двойное легирование позволит уменьшить коэффициент
теплопроводности k за счет большой разницы резонансных фононных
частот, что повысит значение ZT [2, 9].
Выводы
Установлено, что в НПК CoSb(1.82 -5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001)
после осаждения на подложку, находящуюся при температуре (20-100)0С,
наблюдается аморфное состояние.
Процесс формирования кристаллической скуттерудитной фазы CoSb3
в НПК CoSb(2.98-3.39)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) происходит при осаждении
на подложку, находящуюся при температуре выше 2000С, и содержании Sb
более 72 ат.%, что меньше, чем следует из диаграммы фазового равновесия
для массивного состояния системы Co-Sb.
Установлено, что формирование кристаллической фазы CoSb3 в НПК
CoSb(2.41-5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001), осажденных на подложку при
комнатной температуре, происходит в широком интервале концентраций
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Sb от 73.9 ат.% до 82.7 ат.% и при отжигах в интервале температур (200 –
500)°C. Более высокие значения электросопротивления пленок после
отжигов получены для НПК с концентрацией Sb – 75,7 ат.%.
Содержание Sb в НПК CoSb(1.82.-5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001)
уменьшается с повышением температуры подложки от 200С до 2000С за
счет испарения в процессе осаждения.
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УДК 621.745.32
ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА ЛИВАРНА УСТАНОВКА
З ГАРНІСАЖНИМИ ТИГЛЯМИ РІЗНОЇ ЄМНОСТІ
Є. О. Матвієць, М. М. Ворон
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів
НАН України
Розглянуто можливість використання в електронно-променевій
ливарній установці гарнісажних тиглів різної ємності без демонтажу
основного плавильного тигля. Це дозволяє значно прискорити і спростити
проведення дослідних плавок з одержанням литих виробів і зразків різної
маси для дослідження властивостей сплавів, що виплавляються.
Рассмотрена возможность использования в электронно-лучевой
литейной установке гарнисажных тиглей разной емкости без демонтажа
основного плавильного тигля. Это позволяет значительно ускорить и
упростить проведение опытных плавок с получением литых изделий и
образцов разной массы для исследования свойств выплавляемых сплавов.
The possibility of skull crucibles use in electron-beam casting installation
without main melting crucible changing is considered. This permits to
precipitate and simplify the experimental melting and cast parts and specimens
production for the alloys properties investigation.
Одним з недоліків існуючих ливарних електронно-променевих
установок є складність швидкого одержання литих виробів і зразків для
досліджень, особливо у випадках, коли вони мають обмежену масу. Цей
недолік можна усунути за рахунок використання в електронно-променевій
установці поряд з основним плавильним тиглем інших плавильних
ємностей різних типорозмірів без його демонтажу. Такий підхід був
реалізований на електронно-променевій ливарній установці, яка була
змонтована у ФТІМС НАН України на основі стандартної вакуумноіндукційної печі ІСВ-004. Схема і загальний вигляд цієї установки
показано на рис. 1, а технічні характеристики тиглів, що були розроблені і
використовувались для одержання виробів і заготовок, наведено у таблиці.
Перевагою розробленого підходу є те, що тиглі середньої та малої
ємності монтуються без демонтажу основного тигля таким чином, що
використовується його система охолодження шляхом перемикання потоку
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охолоджуючої води на тигель, який в даний час використовується для
плавки.

а

б

Рис. 1 Схема (а) та загальний вигляд (б) установки на основі печі ІСВ-004:
1 – механізм переміщення кришки; 2 – механізм повороту тигля;
3 – тигель; 4 – вакуумна камера; 5 – електронно-променева гармата
Таблиця 1 Технічні характеристики гарнісажних тиглів
Розміри
Кількість
ємності
Найменування
котушок
Схема підключення
(діаметр
та витків в них
висота), мм
«Зірка» з заземленою
Тигель
2 бокові
нейтраллю;
великої
260200 мм котушки по 9
I=1200 A; U=20 В; f=50
ємності
витків
Гц
Верхня котушка UA-B,
Тигель
2 бокові
нижня котушка UC-0,
середньої
120100 мм котушки по 16
I=280 A; U=16 В;
ємності
витків
f=50 Гц
Тигель малої
Верхня котушка UA-B,
2 бокові
ємності з
нижня котушка UC-0,
котушки по 18
8060 мм
системою
I=240 A; U=12 В;
витків
ЕМП
f=50 Гц
Тигель малої
9050 мм
ємності
Тигель-форма 40100 мм
-
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Оптимальною плавильною ємністю для широкого кола задач є
основний «великий тигель» (рис. 2 а), розрахований на одержання маси
розплаву до 20 кг (по титану). Тигель використовується переважно для
виплавки титанових сплавів та лігатур і дає можливість виплавляти сплави
для отримання як злитків, так і фасонних виробів.
Тигель середньої ємності (рис. 2 б, в) знайшов своє застосування для
виплавки сплавів і одержання дослідних зразків та литих заготовок масою
до 5 кг.

а

б

Рис. 2 Загальний вигляд плавильних тиглів великої (а) та середньої (б, в)
ємності
Обидва тигля оснащено системами електромагнітного перемішування
(ЕМП), використання яких не тільки забезпечує одержання вказаних
вище мас розплаву, а й дозволяє виплавляти складнолеговані сплави. В
обох випадках зливання розплаву у форми проводиться шляхом нахилу
тиглів, тобто за традиційною технологією ливарного виробництва. Що
стосується розміщення ливарних форм, то у разі використання тигля
середньої ємності їх доцільно закріпляти на зливному носку, а при плавці у
тиглі великої ємності – встановлювати стаціонарно в зоні зливання.
У випадку, коли зливання металу не потрібно і зразки можна
одержувати по розмірах кристалізатора, а також коли дослідного матеріалу
для переплаву мало або він відноситься до найбільш тугоплавких металів,
використовуються тиглі малої ємності. Вони дозволяють одержувати
спечені або переплавлені некомпактні матеріали та зразки для кількох
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механічних випробувань і металографічних досліджень. При цьому тиглі
можуть бути як оснащені системою ЕМП, так і без такої системи (рис.3).

а

б
Рис. 3 Тиглі малої ємності: а – з системою ЕМП
(в даному випадку система знята); б – без системи ЕМП

Слід відмітити, що у всіх тиглях, які оснащені системами ЕМП,
електроживлення проводиться від одного трансформатора, параметри
роботи якого встановлюються під час підключення системи.
На рис 4 наведено тигель-форму, основним призначенням якої є
одержання литих заготовок, де основною шихтою є порошок або стружка.

Рис. 4 Тигель-форма
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Заготовки, які одержують у тиглі-формі, можна використовувати як
готові вироби, що підлягають необхідній механічній або деформаційній
обробці, так і як матеріал для подальшого переплаву у великому тиглі.
Особливістю цього тигля є те, що заготовки з тигля вивільняють шляхом
його розкриття, оскільки тигель виконаний роз’ємним. В цьому випадку
основний тигель служить як прийомна ємність. Це дозволяє проводити
декілька плавок без розгерметизації плавильної камери, завдяки чому
підвищується продуктивність установки.
Як приклади на рис. 5 представлено відливки, одержані в тиглях
різних типорозмірів.

Рис. 5 Зразки, отримані в різних тиглях та формах
На знімку зліва направо показані злиток сплаву системи Ti-Al-Nb-ZrFe-Si, отриманий в тиглі великої ємності (маса злитку ~10 кг); злиток
системи Ti-Al, отриманий в тиглі середньої ємності (маса ~ 3 кг); злиток
сплаву системи Ti-Hf, , отриманий в тиглі малої ємності (маса 2 кг); зразок
нікеліду титану (TiNi), одержаний в тиглі середньої ємності шляхом
зливання в графітову форму (маса зразка 120 г) та зразок молібдену,
одержаний з порошку в тиглі-формі (маса зразка ~ 1,2 кг).
Таким чином, розроблені заходи дають змогу вирішувати різноманітні
задачі з мінімальними енергетичними та матеріальними витратами.
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УДК 621.74:696.18
КОНЦЕПЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ
ВОГНЕТРИВКИХ МАТЕРІАЛІВ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ
Л. С. Молчанов, К. Г. Нізяєв, Б. М. Бойченко, О. М. Стоянов, Є. В. Синєгін
Національна металургійна академія України
У статті проведено порівняння технологічних властивостей різних
видів вогнетривких матеріалів. Визначено перспективність застосування
композиційних вогнетривів на основі BN та BN – TiB2 у металургії.
Проведено дослідження ефективності застосування методу СВС для
отримання композиційних вогнетривких матеріалів.
В статье проведено сравнение технологических свойств различных
видов огнеупорных материалов. Определена перспективность применения
композиционных огнеупоров на основе BN и BN – TiB2 в металлургии.
Проведено исследование эффективности применения метода СВС для
получения композиционных огнеупорных материалов.
Comparison different types of refractories technological properties was
conducted in the article. Perspective application in metallurgy the composition
refractories on the basis of BN and BN – TiB2 was defined. The research of
application efficiency SHS method for the composition refractories receiving
was made.
Постановка проблеми
У
сучасних
технологічних
процесах
металургії
роль
високотемпературних футеровок різних теплових агрегатів, виконаних з
вогнетривких матеріалів, винятково важлива. Питомий обсяг світового
споживання вогнетривких матеріалів у металургії в останні десятиліття, як
показує аналіз [1], перебуває в межах від 50 до 70%. Фізико-хімічні й
експлуатаційні характеристики вогнетривів в процесі їх служби у
металургійних агрегатах у значній мірі впливають на якість металу й на
рівень таких важливих техніко-економічних показників виробничих
процесів, як їхня енергоємність, безпека, безвідходність, екологічність
тощо [2].
Основна вимога, яка висувається до вогнетривів, полягає в
забезпеченні високої стійкості футеровок основних металургійних
теплових агрегатів (плавильні печі, конвертери, міксери, жолоби,
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розливочні ковші тощо) і елементів їхніх конструкцій, що найбільше
піддаються зносу (подини ковшів, льотки, фурми, шиберні затвори тощо).
До найпошириніших причин зносу вогнетривів відносяться інтенсивні
температурні (статичного, динамічного або циклічного характеру),
механічні та хімічні впливи з боку розплавів металів, шлаків й інших
хімічно агресивних продуктів, що приймають участь у процесі
виробництва.
Стійкість футеровки теплових агрегатів виступає запорукою
збільшення терміну їхньої служби й тривалості міжремонтних періодів,
що, у свою чергу, є найважливішим чинником підвищення економічної
ефективності металургійних процесів за рахунок скорочення трудовитрат
та витрати вогнетривких матеріалів на 1 тонну виробленого металу. Однак
витрата вітчизняних вогнетривів на 1 тонну сталі в цілому по країні
залишається досить високою і приблизно в 4 рази перевищує рівень
витрати вогнетривів, що закуповуються у промислово розвинених країнах
(Японія, США, Німеччина, Австрія та ін.) [3]. Ці обставини пов'язані з
помітним відставанням вітчизняних розробок від закордонних в області
створення високоефективних вогнетривів, що мають необхідний комплекс
властивостей, головною з яких є висока зносостійкість під час експлуатації
в екстремальних умовах [4].
Виходячи з того, що традиційні вогнетривкі матеріали практично
вичерпали свої можливості подальшого вдосконалення, актуальною
проблемою є пошук нових футеровок для високотемпературного
устаткування [5, 6].
Аналіз досягнень у даній галузі
Останнім часом широке розповсюдження в теплоенергетиці,
кольоровій металургії і скляній промисловості отримують композиційні
вогнетривкі матеріали що мають підвищені експлутаційні властивості в
порівнянні з традиційними [5].
Серед всієї гами композиційних вогнетривких матеріалів можна
виділити наступні, найбільш загальні, групи: кінцеві вироби з
високостійких вогнетривких матеріалів, кладочні розчини та модифікуючі
покриття, жаростійкі пористі (ЖСБ) та жаростійкі щильні (ЖБ) бетони.
Кінцеві вироби з високостійких вогнетривких матеріалів
застосовуються за такою ж схемою, що вироби з традиційних вогнетривів.
З них виконують певні ділянки або вузли футеровки металургійних
агрегатів.
Технологія застосування кладочних розчинів (модифікуючих
покриттів) полягає в тому, що розчинами заповнюють шви між
вогнетривкими виробами (покриваються вогнетривкі вироби). В результаті
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застосування кладочних розчинів вогнетривкі вироби міцно поєднуються в
майже монолітну структуру. Застосування модифікуючих покриттів
дозволяє сформувати високостійкий шар на поверхні традиційного
вогнетривкого матеріалу.
ЖСБ отримують послідовним використанням технологій “холодного”
спучення мінеральної шихти, зачиненої рідким склом, та випалення
затверділої (зневодненої) пористої маси. Технологія “холодного” спучення
мінеральної шихти, зачиненої рідким склом, полягає в тому, що хімічний
склад вихідних складових підбирається так, щоб при взаємодії рідкого скла
з компонентами шихти виділявся газоподібний продукт, який поризує
вихідну шихту.
Жаростійкі бетони представляють собою багатокомпонентні
композиційні матеріали. Для їх виготовлення використовують вогнетривкі
матеріали та різні промислові відходи. Технологія застосування ЖБ
полягає в приготуванні розчину та наступному нанесенні його на
поверхню, що захищається. Набуття робочих властивостей у матеріалу
відбувається внаслідок структурних змін, що викликані нагріванням при
безпосередньому введенні обладнання в експлуатацію.
Викладення основних матеріалів дослідження
За літературними даними виконаний аналіз експлуатаційних
властивостей і сфер застосування композиційних та традиційних
вогнетривів, результати наведені в таблиці 1 [6 – 12] та таблиці 2 [13 – 15]
відповідно.
Найбільш важливими для чорної металургії технологічними
характеристиками вогнетривких матеріалів є температура експлуатації,
межа міцності і пористість. Температура експлуатації визначає
максимальні температурні навантаження, які може витримати
матеріал [16].
Межу міцності визначає опір матеріалу дії механічних навантажень.
Пористість впливає на швидкість просочення вогнетривких матеріалів
металевими та шлаковими розплавами.
Таблиця 1 Властивості та сфери застосування композиційних
вогнетривів
Властивості матеріалу
Різновид
матеріалу

1

Температура
експлуатації, оС

Міцність,
МПа

Пористість %

Сфери
застосування

2

3

4

5
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Продовження табл. 1
1

2

3

4

Модифікуючі
вогнетривкі
покриття

від 1290
до 2000

від 18,5
до 31,5

від 14,0
до 20,0

Ремонтнокладочний
розчин Гамма
– 3ХП

900 – 1770

15*

н/д

Кераміка на
основі
мулітових
структур:
пресована

до 1800

15 – 25

13 – 16

лита

до 1500

15

20 - 30

Композиційні
вогнетриви на
базі:
BN
BN – TiB2

до 2000
до 2000

80
85

5**
3**

ЖСБ

від 1200
до 1400

від 5,0
до 1,7

65 - 75

ЖБ

від 1600
до 1700

від 25
до 35

н/д

5
Модифікація та
ремонт
вогнетривкої
футеровки в
теплових
агрегатах.
Поєднання
вогнетривких
виробів у
практично
монолітну
футеровку.
Футерівка
теплових
агрегатів, що
працюють в
умовах високих
температур.
Футерівка
устаткування, що
працює в умовах
високих
температур при
виробництві
кольорових
металів та
сплавів.
Теплоізоляція
енергетичних
агрегатів.
Футерівка
устаткування, що
працює в умовах
високих
температур при
виробництві
кольорових та
чорних металів
та їх сплавів.

* – для кладочних розчинів приведена межа міцності зчеплення з
вогнетривом, МПа; ** - для композиційних вогнетривів на базі BN та BN –
TiB2 пористість вказано після ущільнення в гарячому стані; н/д – немає
даних.
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Таблиця 2 Експлуатаційні характеристики та сфери застосування
традиційних вогнетривів
Властивості матеріалу
Різновид
матеріалу

Температура
експлуатації,
о
С

Міцність,
МПа

Пористість,
%

Шамот

до 1730

9,8 – 68,2

14

Динас

до 1730

24,5 – 29,4

20

Магнезит

до 2000

29,4 – 49,0

13,5

Хромомагнезит

до 2000

20 – 50

24

Периклазошпінелід

до 2000

40 – 80

15

Периклазовуглецеві
вогнетриви

до 2000

40 – 45

6

Зіставлення вище перерахованих характеристик
вогнетривів з традиційними наведено на рис. 1 – 3.

Сфери
застосування

Футерування
металургійного
устаткування, яке
безпосередньо
контактує з
рідкими
металевими та
шлаковими
розплавами.

композиційних

Рис. 1 Зіставлення температури експлуатації різних вогнетривів
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Згідно даних, що наведено на рис. 1, композиційні вогнетриви на базі
BN та BN – TiB2 можуть ефективно конкурувати за температурою
експлуатації з магнезитом, хромомагнезитом, периклазошпінелідом та
периклазовуглецевими вогнетривами. Ремонтно-кладочний розчин, ЖБ,
модифікуючі покриття та пресовану мулітну кераміку успішно
застосовують разом з шамотними та динасовими вогнетривами. Лита
мулітна кераміка та ЖСБ для безпосереднього футерування робочих шарів
у високотемпературних агрегатах непридатна, а може бути використана як
теплоізоляційний матеріал.

Рис. 2 Зіставлення межі міцності різних вогнетривів
Згідно даних рис. 2, найбільшою механічною міцністю володіють
композиційні вогнетриви на базі BN – TiB2, вони перевершують магнезит,
хромомагнезит, периклазошпінелід та периклазовуглецеві вогнетриви, а
кераміка на основі BN – відповідає периклазошпінеліду. Модифікуючі
покриття, лита мулітна кераміка, пресована мулітна кераміка, ЖБ та ЖСБ
за показниками міцності значно поступаються магнезитовим, шамотним,
хромомагнезитовим та периклазовуглецевим вогнетривам.
Згідно даних, які наведено на рис. 3, модифікуючі покриття та
пресована мулітна кераміка мають пористість близьку до шамотних й
динасових вогнетривів, тому їх можна застосовувати замість них ,
кераміки на базі BN та BN – TiB2 за пористістю перевершують
периклазовуглецеві вогнетриви, тому вони можуть ефективно
використовуватися замість них.
В цілому, можна відзначити перспективність застосування
композиційних вогнетривів на базі BN та BN – TiB2 у чорній металургії.
Дані матеріали можуть ефективно використовуватися для футерування

238

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

високотемпературного металургійного устаткування, що безпосередньо
контактує з металевими й шлаковими розплавами, замість традиційних
вогнетривких матеріалів.

Рис. 3 Зіставлення пористості різних вогнетривів
Отримання BN та TiB2 й кінцевих виробів з них вимагає залучення
значної кількості обладнання та підвищених енерговитрат [17].
Альтернативним способом виробництва вищеперелічених сполук та
виробів з них є застосування технології самопоширюючогося
високотемпературного синтезу (СВС), що дозволяє значно скоротити
енерговитрати та не вимагає застосування спеціального дорогого
обладнання [18].
Суть методу СВС полягає в наступному: у системі, що складається з
порошку палива і окислювача, ініціюється локальна екзотермічна реакція,
яка протікає у вузькій зоні, що переміщається з високою швидкістю по
шихті. Під час горіння в шихтовой суміші має місце структуроутворення,
що приводить до зміни структури і властивостей початкового матеріалу.
Як паливо застосовується металева пороша, а як окислювачі – оксиди
металів і неметалів. Реагуючі речовини можуть знаходиться в твердому,
рідкому і газоподібному стані.
Існує декілька технологій отримання кінцевих виробів із
застосуванням технології СВС. Їх класифікація наведена на рис. 4.
Розглянемо кожну з технологій, що наведено на рис. 4, більш
детально [19]:
1) СВС проводять у великих герметичних реакторах при повному
заповненні обсягу вихідної шихтою. В цьому випадку розпушення при
горінні не виникає, тому що гази практично не видаляються зі зразка, а
лише призводять до збільшення тиску в реакторі. Внаслідок великого
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обсягу охолодження відбувається повільно, що сприяє спіканню. В
результаті кінцевий продукт має наскрізну пористість 30 - 60%.
2) СВС-процес проводять при високому тиску інертного або
реагуючого газу (1000 - 5000 атм.). При цьому питомий обсяг газів, що
виділяються, є незначним і вони не розпушують вихідну шихту. В
результаті кінцевий продукт має пористістю, регульовану в межах від 13
до 40%.
3) Після проходження хвилі синтезу зразок піддають стисканню. Це
технологічне рішення можна розглядати як варіант гарячого пресування, в
якому процес горіння підготовує компоненти для формування матеріалу
(нагрівання, синтез і пресування).

Рис. 4 Класифікація технологій отримання кінцевих виробів із
застосуванням технології СВС
Зважаючи на викладене, найбільш простим, в технологічному плані,
слід вважати третій спосіб, який й був застосований в цьому дослідженні
для виробництва виробів з композиційних вогнетривких матеріалів.
Для синтезу використовували шихтову суміш системи Al - B2O3 TiO2. Всі компоненти шихтової суміші зважували в заданій пропорції
(36,30, 23,41 та 40,29% відповідно) і ретельно усереднювали. Отримані
навішування завантажували в розбірний металевий тигель (діаметром
20мм і висотою 100мм, виконаний із сталі 40НХТ) і ущільнювали до
теоретичної щільності 50%. Ініціювання процесу горіння проводили за
рахунок підведення іскрового розряду струмів короткого замикання до
поверхні шихтової суміші. Синтез проводили на повітрі без застосування
захисного середовища з нейтрального газу. На рис. 5 наведено процес
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здійснення синтезу. Закінчення процесу синтезу визначали за зниженням
температури зовнішньої стінки тигля (застосовуючи термопару ВАР-5/ВР20).
Після закінчення процесу синтезу вихідну шихту в тиглі піддавали
пресуванню із зусиллям 3000 кг/см2. Отримані шляхом синтезу вироби з
композитних вогнетривких матеріалів витягали з тиглів і піддавали
остаточній обробці, яка полягала у видаленні 20 мм верхньої зони, в якій
була значна пористість (більше 50%).

Рис. 5 Фрагменти СВС-процесу одержання композиційного вогнетриву з
вихідної шихти системи TiO2 - Al - B2O3 : а – тривалість процесу 25 сек.;
б - тривалість процесу 45 сек.
Вироби з композиційних вогнетривів піддавали комплексному
дослідженню експлуатаційних характеристик. В ході його були визначені
наступні показники технологічних властивостей:
 механічна міцність;
 вогнетривкість;
 термостійкість;
 пористість;
 стійкість до дії шлакових розплавів.
Визначення механічної міцності, вогнетривкості, термостійкості та
пористості проводили за відомими методиками. Визначення стійкості до
дії шлакових розплавів проводили тигельним методом. Під час проведення
досліджень у вогнетривких зразках висвердлювали отвори діаметром 10мм
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і глибиною 20мм. У підготовлений тигель засипали сталеплавильний шлак,
хімічний склад якого наведено в таблиці 3. Підготовлені зразки поміщали в
піч Таммана і нагрівали зі швидкістю 250 о С / год до температури
1570 о С. При досягненні заданої температури нагрівання припиняли, і
зразок разом зі шлаком витримували в печі протягом 1 години. Після цього
піч охолоджували разом із зразками. Охолоджені зразки розпилювали
через центр тигля.
Для кількісного визначення впливу шлаку на вогнетривкий зразок
використовували метод планіметрії, за допомогою якого визначали площу,
зруйновану і просочену шлаком на розпилі зразка.
Таблиця 3 Хімічний склад синтетичного шлаку, %
CaO
SiO2
MgO
Al2O3
55,10
18,60
8,23
2,42

FeO
15,65

В ході проведення досліджень отримано дослідні зразки
композиційних вогнетривких матеріалів, що вироблено методом СВС.
Фотографія зразка приведена на рис. 6.

Рис. 6 Фотографія композиційного вогнетривкого зразку, який отримано
методом СВС: а – поздовжний вигляд; б – поперечний вигляд
Для визначення хімічного складу отриманий матеріал було піддано
рентгенофазовому аналізу, результати якого наведені на рис. 7.
Згідно з даними рис. 7 основними компонентами композиційного
вогнетривкого матеріалу є BN, Al2O3 та Al2TiO5, що підтверджує
можливість застосування технології СВС для виробництва композиційних
вогнетривких матеріалів.
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Рис. 7 Рентгенівська дифрактограм зразку композиційного вогнетривкого
матеріалу під дією Cu-Ka випромінювання
Основні технологічні властивості композиційних вогнетривких
матеріалів, що отримано методом СВС, наведені в таблиці 4.
Таблиця 4 Основні технологічні властивості композиційних
вогнетривких матеріалів
Властивість
Одиниці виміру
Значення
Механічна міцність
МПа
85 - 90
о
Вогнетривкість
С
2000
Термостійкість
термоцикли
6-9
Пористість
%
5-7
Стійкість до дії
—
1,5 - 1,9
шлакових розплавів*
* - стійкість до дії шлакових розплавів визначали у порівнянні з
периклазовуглецевими плавленими вогнетривами, яка була прийнята за 1.
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Висновки та перспективи подальших досліджень
1) Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок
про перспективність застосування композиційних вогнетривких матеріалів
на базі BN та BN – TiB2 в металургії.
2) Виконані дослідження підтвердили ефективність методу СВС для
отримання високостійких композиційних вогнетривів.
3) Експериментально визначені основні технологічні властивості
композиційного вогнетриву на базі BN.
4) Проведені дослідження показали, що стійкість до дії шлакових
розплавів композиційних вогнетривких матеріалів у 1,5 – 1,9 разів вище,
ніж у найдорожчих периклазовуглецевих плавлених (найбільш стійких в
сучасній чорній металургії).
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УДК 669.1:622.788.36
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ШИХТОВИХ
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В. М. Нещадим, М. Й. Цимбал
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В значній мірі конкурентноздатність шихтових матеріалів
забезпечується її якісними показниками, які впливають на технікоекономічні
показники
металургійного
виробництва
(витрати
металургійної шихти для доменного виробництва на 1 т чавуну, питомі
витрати коксу, флюсів, продуктивність доменної печі та інші).
Підвищенню якості шихтових матеріалів для металургійних технологій
сприятиме впровадження перспективних наукомістких технологій їх
виробництва.
В значительной степени конкурентноспроможность шихтовых
материалов обеспечивается показателями их качества, влияющими на
технико-экономические
показатели металлургического производства
(расходы металлургической шихты для доменного производства на 1 т
чугуна, удельные расходы кокса, флюсов, производительность доменной
печи и другие. Повышению качества материалов шихты для
металлургических технологий будет способствовать внедрение
перспективных наукоемких технологий их производства.
Largely concourentnozdatnist materials charges is provided by its highquality indexes which affect the tehnico-economichni indexes of metallurgical
production (charges of metallurgical charge for blast-furnace production on 1 t
cast-iron, specific charges of coke, gumboils, productivity of high furnace and
others. In upgrading materials charges for metallurgical technologies the
introduction of perspective naoucomistcih technologies of their production will
be instrumental.
Аналіз сучасного стану виробництва шихтових матеріалів для
металургійних технологій в Україні свідчить про незадовільний його стан.
Зношеність основних фондів до 70-80%, застарілі технології не дають
можливості підвищувати якість концентрату, окатишів та агломерату. Так,
залізорудний концентрат містить в середньому 62-64% Fe (світовий рівень
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- 70,5%) , агломерат з масовою часткою Fe - 52-53%, Si O2 - 10-12%, 1214% дрібної фракції, тоді як в розвинених країнах відповідно Fe - 58-60%,
Si O2  5%, кількість дрібноти  5%. Крім того, виробництво шихтових
матеріалів
надзвичайно
енергота
сировиннозатратне,
тому
конкурентоздатність українських залізорудних матеріалів на останньому
місці у світі [1].
На сучасному етапі розвитку світової економіки, коли вартість
енергоносіїв та сировинних матеріалів безперервно зростає, необхідно
приймати рішення, направлені на підвищення якості шихтових матеріалів.
Це можливо тільки в результаті впровадження наукомістких
найсучасніших технологій. Підвищення якості залізомістких шихтових
матеріалів являється пріоритетним напрямком підвищення ефективності
виробництва чавуну, і тільки вона відкриває дорогу сучасним
металургійним технологіям різних металургійних процесів. Наприклад,
вдування пиловуглецевого палива в доменному виробництві неможливе
без наявності доменної шихти найвищої якості [2].
Без принципових змін, впровадження технологій, заснованих на
останніх досягненнях вивчення фізико-хімічних процесів спікання
рудофлюсових матеріалів, досвіду удосконалення спікальних та
випалювальних машин суттєве підвищення якості шихтових матеріалів і
техніко-економічних показників їх виробництва практично неможливо.
В першу чергу для підвищення якості металургійної шихти необхідно
підвищити якість залізорудного концентрату до світових стандартів. Для
цього в найкоротші строки впровадити методи магнітного збагачення з
використанням явища надпровідності, методи магнітного доведення з
застосуванням дрібного грохочення або флотаційне доведення
концентрату.
Підвищення металургійних властивостей агломерату можна досягти
шляхом:
- збільшення в ньому вмісту заліза за рахунок використання багатих
концентратів з низьким вмістом Si O2;
- зменшення вмісту дрібної фракції до 5-6% запровадженням
фінішних операцій грохочення та охолодження агломерату, обов’язкову
грануляцію всіх компонентів шихти.
Удосконалення технології випалу окатишів та доведення їх якості до
світового рівню можна досягти, використовуючи в вихідній шихті
концентрат з високим вмістом заліза; вивести зі складу вихідної шихти
бентоніт та замінити його в’яжучими флюсовими матеріалами, наприклад,
карбонатним вапном, введенням до складу вихідної шихти спеціальних
домішок, які в процесі випалу утворюють легкоплавкі рідкі фази, за
рахунок чого підвищується міцність окатишів.

247

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

Всі ці технологічні удосконалення якості неможливі без докорінної
модернізації агломераційних та випалювальних машин.
Проте найбільший ефект дасть впровадження принципово нових,
наукомістких технологій виробництва шихтових матеріалів, які вже
відпрацьовані та доведені до стадії промислових плавлень в доменній печі.
Це, насамперед, процес, заснований на з’єднанні
технології
агломерації з технологією випалу окатишів, з використанням їх переваг,
так званий гібрид-процес. Він дає можливість отримувати нові шихтові
матеріали для металургійних технологій високої якості, яка перевищує
якість агломерату та окатишів.
Основними перевагами гібрид-процесу являються наступні:
- можливість отримання моношихти для доменних печей з більш
високою металургійною цінністю;
- зниження питомих витрат коксу в доменній печі;
- практично повна заміна природного газу твердим паливом у
процесі;
- технологія гібрид-процесу екологічно чистіша в порівнянні з
традиційними.
Місцем впровадження технології можуть бути старі аглофабрики, що
підлягають реконструкції та фабрики по виробництву окатишів [3].
Комплексний спосіб виробництва шихтових матеріалів для
металургійних технологій - ще один перспективний напрямок, в основі
якого лежать фундаментальні знання про фізико-хімічні перетворення, які
відбуваються у процесі отримання металургійної шихти. Він дає
можливість одержувати шихту для традиційних та нових металургійних
технологій з заданими хімічними, фізико-хімічними та металургійними
властивостями в одному процесі, в залежності від потреб користувачів.
З метою підвищення вмісту заліза в готовому продукті спосіб
передбачає вивід бентоніту зі складу вихідної шихти та заміну його
флюсовим в’яжучим - карбонатним вапном.
Особливість комплексного способу полягає у використанні переважно
твердого палива, що дасть велику економію природного газу.
Готовий продукт, завдяки можливості керування кількістю та
розподіленням в об'ємі гранул рідкої фази, може бути отриманий у вигляді
окатишів, спечених блоків окатишів та агломерату. Відомо, що на даний
час залізомістка шихта для доменного процесу на метпідприємствах
України складається з 40% окатишів та 60% агломерату. Комплексний
процес дасть можливість отримувати моношихтовий матеріал, який по
якості та металургійної цінності перевищує агломерат та окатиші, а також
забезпечить раціональне розподілення на колошнику доменної печі.
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Розробка комплексного способу виробництва шихтових матеріалів
доведена до отримання декларативного патенту. На нашу думку, необхідно
забезпечити всі умови для його подальшої розробки, в тому числі і надати
можливість для випробувань на випалювальній машині[4].
Із технологій підготовки металургійної шихти, які зараз знаходяться в
стадії розробки, найбільш перспективною є металізація залізорудної
сировини в процесі спікання на існуючих агрегатах конвеєрного типу, яка,
в разі її доопрацювання, дасть великий техніко-економічний ефект.
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 і що є дуже суттєвим – є в наявності, але може
бути застосованим у перспективних технологіях і на принципово новому
обладнанні. Запропонований спосіб 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.
Переваги сполученого процесу спікання та металізації у наступному:
- низькі питомі витрати тепла;
- можливість знизити питомі витрати коксу в доменних печах при
використанні частково металізованої (до ступеню металізації  40%)
шихти;
- отримання чистих від домішків
шихт для сталеплавильних
агрегатів (зі ступенем металізації 88-90%);
- зниження екологічних показників всього металургійного
комплексу.
Переробка частково металізованих шихтових матеріалів в доменній
печі є перспективним напрямком, оскільки для їх виробництва можуть
бути використані рядові вихідні шихтові матеріали, а ефективність
використання металізованих обкотишів в доменній печі дуже висока.
Відповідно теоретичним розрахункам А.М. Рамма 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% [5].
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УДК 661.655’685
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЛАЗМОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РЕАКТОРА ДЛЯ ОБРАБОТКИ
И ПРОИЗВОДСТВА ТУГОПЛАВКИХ МАТЕРИАЛОВ
И. В. Ноздрин, Л. С. Ширяева, Г. В. Галевский, В. В. Руднева
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный
университет»
Досліджено теплотехнічні, ресурсні та технологічні характеристики
триструменевого прямоточного плазмового реактора з каналом
діаметром 0,054 м. Встановлено, що поєднання теплового ККД,
необхідної питомої ентальпії плазмоутворюючого газу і його масової
витрати, близьке до оптимального, досягається при потужності
реактора 150 кВт.
Середньомасова температура плазмового потоку на довжині
реактора 12 калібрів при теплоізоляції його циліндром з діоксиду цирконію
товщиною 0,005 м змінюється в межах 5500 ÷ 3200 К, а температура
стінки - 1900 ÷ 850 К. Питома електрична потужність досягає 1214
МВт/м3. Розрахунковий ресурс роботи електродів становить для мідного
анода 4700, вольфрамового катода 111 годин. Прогнозоване забруднення
карбідів і боридів продуктами ерозії електродів не перевищує 0,0001% міді
і 0,00002% вольфраму.
Исследованы теплотехнические, ресурсные и технологические
характеристики трехструйного прямоточного плазменного реактора с
каналом диаметром 0,054 м. Установлено, что сочетание теплового
КПД, требуемой удельной энтальпии плазмообразующего газа и его
массового расхода, близкое к оптимальному, достигается при мощности
реактора 150 кВт.
Среднемассовая температура плазменного потока на длине
реактора 12 калибров при теплоизоляции его цилиндром из диоксида
циркония толщиной 0,005 м изменяется в пределах 5500÷3200 К, а
температура стенки – 1900÷850 К. Удельная электрическая мощность
достигает 1214 МВт/м3. Расчетный ресурс работы электродов
составляет для медного анода 4700, вольфрамового катода 111 часов.
Прогнозируемое загрязнение карбидов и боридов продуктами эрозии
электродов не превышает 0,0001 % меди и 0,00002 % вольфрама.
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Thermal engineering, resource and technological characteristics of the
three-jet ramjet plasma reactor with a channel diameter of 0.054 m are
investigated. It is established that a combination of thermal efficiency, required
by the specific enthalpy of the plasma gas and its mass expense, near optimal, is
reached at capacity of the reactor of 150 kW.
The mean temperature of plasma flow on the length of reactor 12 calibers
with its insulation cylinder of zirconium dioxide thickness of 0,005 m is varies in
the limits 5500 ÷ 3200 K and the temperature of the wall – 1900 ÷ 850 K. The
specific electric capacity reaches 1214 MW/m3. The settlement resource of work
of electrodes makes 4700 for the copper anode, the tungsten cathode of 111
hours. Projected pollution carbides and borides products of electrode erosion
does not exceed 0,0001 % of copper and 0,00002 % of tungsten.
Введение
В настоящее время в Сибирском государственном индустриальном
университете накоплен значительный опыт исследования и эксплуатации
трехструйного прямоточного плазменного реактора с работающими на
азоте электродуговыми плазмотронами и применения его для синтеза
тугоплавких карбидов, боридов, их композиций, обобщенный в работах [1
– 5]. Так, показано, что оптимальной следует считать конструкцию
реактора с равномерным расположением плазмотронов по окружности, с
углом наклона плазменных струй к оси реактора 30-45 и тепловой
защитой
интенсивно
охлаждаемых
стенок,
обеспечивающую
максимальный ресурс работы камеры смешения, высокую равномерность
радиального распределения температуры и скорости при минимальных
потерях тепловой энергии. Действительно, исследование методом
секционного калориметрирования энергетических балансов реакторов с
внутренним диаметром 0,046 м и камерами смешения с разным углом
наклона плазменных струй показывает [4], что с уменьшением угла
наклона плазменных струй к оси реактора с 90 до 30 плотность теплового
потока в камере смешения снижается почти в три раза, что в целом
положительно сказывается на ресурсе ее работы. Однако наряду с этим в
обоих случаях на начальном участке длиной 4-5 калибров тепловой поток
к стенкам характеризуется высокой плотностью, что в значительной мере
снижает возможности реактора по нагреву и испарению дисперсного
сырья.
Снижение тепловых потерь в реакторе достигается при футеровке его
канала теплоизоляционных материалом. Применение гарниссажной
футеровки из диоксида кремния обеспечивает повышение температуры
стенки, величина которой зависит от мощности дугового разряда [4]. Так,
при мощности дугового разряда 50 кВт температура стенки на длине 8
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калибров изменяется от 1600 до 900 К, при отсутствии тепловой изоляции
– от 970 до 400 К. Создание «горячей» стенки способствует снижению в
наиболее теплонапряженной зоне реактора плотности теплового потока в
среднем на 15-20 %, температурного фактора на 100 % и повышению
среднемассовой температуры газа-теплоносителя на 13 %.
Также исследован теплообмен в канале плазменного реактора при
значениях чисел Рейнольдса 700-1500 [1 – 5], учитывающий эффект
вынужденной турбулизации плазменного потока, отток тепла от плазмы к
дисперсному сырью, гарниссажеобразование на стенках канала реактора
или применение футеровки. Для канала реактора установлена высокая
интенсивность теплообмена на начальном участке длиной до 4-х калибров,
характерная для турбулентного режима течения, получены критериальные
зависимости для расчета коэффициента теплоотдачи для условий ввода
сырья в поток.
Однако обобщенные в [1 – 5] результаты получены для лабораторного
плазменного реактора мощностью 30-50 кВт, не содержат проектнотехнологических предложений и рекомендаций по выходу на
промышленный уровень и полной информации по его теплотехническим и
технологическим характеристикам. В связи с этим в настоящей работе
решались следующие вопросы:
1) определение для трехструйного реактора промышленного уровня
мощности, конструктивных и теплотехнических условий его достижения;
2) определение среднемассовой температуры плазменного потока;
3) определение удельной электрической мощности в камере
смешения;
4) определение ресурса работы плазмотронов;
5) оценка загрязнения тугоплавких соединений продуктами эрозии
электродов плазмотронов.
Определение промышленного уровня мощности трехструйного
реактора
При решении этого вопроса учитывались следующие ограничения:
 для эффективной переработки дисперсного сырья удельная
энтальпия плазменного потока на входе в реактор должна составлять 7,58,5 МДж/кг [1];
 начальная скорость плазменного потока не должна превышать 60-65
м/с [1];
 для генерации плазмы должны использоваться плазмотроны с
газовихревой стабилизацией электрической дуги, т.к. установка
соленоидов конструктивно и технологически затруднена;
 плазмотроны должны работать на азоте и смеси его с водородом.
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Основные рабочие характеристики плазмотронов, потенциально
пригодных для трехструйного реактора, приведены в таблице 1. Сравнение
характеристик показывает, что наиболее целесообразно использование
плазмотронов типа ЭДП-104А и ЭДП-114. В этих плазмотронах прирост
мощности достигается, как правило, за счет увеличения тока дуги и
напряжения на ней в условиях одновременного повышения расхода
плазмообразующего газа. При этом отмечается вполне понятное
технологическое стремление обеспечить работу реактора при минимально
допустимом расходе плазмообразующего газа, обычно не превышающем
50-65 % от максимально возможного. Это обстоятельство в сочетании с
повышенными значениями тока предопределяет снижение теплового
коэффициента полезного действия плазмотронов с ростом мощности.
Таблица 1 Основные рабочие характеристики плазмотронов,
потенциально пригодных для трехструйного реактора [6-7]
Тип плазмотрона
Характеристика
ЭДП-104А
ЭДП-119
ЭДП-114
Рабочий газ
азот, смесь водород, азот, азот, водород,
азота и
смесь азота и смесь азота и
водорода
водорода
водорода
-3
-3
Расход газа, кг/с
(1  5)10
(6  8)10
(6  8)10-3
Тепловой КПД
0,5  0,8
0,5  0,7
0,5  0,7
Максимальный ток, А
200
400
400
Максимальное
напряжение дуги, В
250
500
500
Максимальная мощность,
кВт
50
200
200
Максимальная
температура нагрева
газов, К
5500
5000
5500
азот
газовихревая
газовихревая
Стабилизация
электрической дуги
магнитная
магнитная
магнитная
Ресурс вольфрамового
катода, час
Ресурс медного анода, час
Габаритная длина, м
Масса, кг

100
500
0,21
1,45

254

100
500
0,25
4,80

100
500
0,30
5,50

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

На рисунке 1 представлены экспериментально определенные методом
секционного калориметрирования значения теплового КПД плазмотронов
для реакторов мощностью 30, 50, 80, 120 и 150 кВт с плазмотронами ЭДП104А и прогнозируемые, рассчитанные в соответствии с рекомендациями
[6], значения теплового КПД плазмотронов для реакторов мощностью 200
и 250 кВт с плазмотронами ЭДП-114. Можно видеть, что в области
промышленного уровня мощности 150-250 кВт тепловой КПД
плазмотронов
близок
к
0,50.
Требуемые
для
процессов
плазмометаллургического производства тугоплавких соединений значения
удельной энтальпии достигаются при мощности плазмотронов 80-150 кВт.
При этом повышение мощности от 80 до 150 кВт обеспечивает увеличение
массы генерируемого газа с требуемым уровнем энтальпии в 2 раза.
GN2,кг/с Н, МДж/кг h
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Рис. 1 Зависимость теплового КПД (η, 1), удельной энтальпии
плазменного потока на входе в реактор (Н, 2), массового расхода
плазмообразующего газа ( GN 2 , 3) от мощности реактора
Таким образом, сочетание теплового КПД, требуемого уровня
удельной энтальпии плазмообразующего газа и его массового расхода,
близкое к оптимальному, достигается при мощности реактора 150 кВт.
Дальнейшее
повышение
уровня
мощности
представляется
нецелесообразным, поскольку при возможном конструктивном выборе
плазмотронов не обеспечивает требуемой удельной энтальпии
плазменного потока.
Определение среднемассовой температуры плазменного потока
Для тепловой защиты стенки канала реактора и снижения размеров
пристеночной низкотемпературной зоны канал реактора футеровался
цилиндрическими вставками из диоксида циркония с толщиной стенок
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0,005 м и наружным диаметром 0,064 м, уменьшающим его диаметр до
0,054 м.
Выбор диоксида циркония в качестве теплоизолирующего материала
определяется такими его свойствами, как тугоплавкость (температура
плавления
2963
К),
низкая
теплопроводность
(коэффициент
теплопроводности при температуре 2173 К составляет 0,42-2,63 Вт/(мК),
высокая химическая устойчивость в условиях, реализуемых в плазменном
реакторе.
С целью экспериментальной оценки эффективности тепловой защиты
футеровки из диоксида циркония для футерованного и нефутерованного
реактора мощностью 150 кВт при массовом расходе азота 0,009 кг/с
методом секционного калориметрирования исследовано продольное
распределение теплового потока, среднемассовой температуры и
температуры внутренней поверхности футерованной и нефутерованной
стенки реактора. Диаметр нефутерованного канала реактора составлял
0,054 м. Тепловой поток в каждой секции определялся по тепловому
балансу путем измерения нагрева охлаждающей воды. Погрешность
значений, рассчитанных по данным калориметрирования, составляет  10
% и обусловлена погрешностью градуировки расходометров ( 3 %),
определения теплового потока ( 4 %) и расчета ( 3 %).
Распределение среднемассовой температуры плазменного потока по
длине реактора рассчитывалось по величине среднемассовой энтальпии.
При этом энтальпия потока газа на выходе из секции принималась
меньшей, чем на входе, на количество энергии, переданной газом к
стенкам этой секции. Среднемассовая энтальпия находилась как
среднеарифметическое от входного и выходного значения энтальпии.
Температура внутренней поверхности футеровки и нефутерованной стенки
реактора рассчитывалась по экспериментально определенным значениям
теплового потока.
Основные результаты исследований представлены на рисунках 2 и 3.
Можно видеть, что применение футеровки из диоксида циркония
обеспечивает повышение среднемассовой температуры потока и
температуры стенки: на длине реактора 12 калибров среднемассовая
температура изменяется с 5500 К до 3200 К в случае (1), 2650 К в случае
(2), а температура стенки изменяется соответственно в пределах 1900-850
К и 800-350 К.
Определение удельной электрической мощности
Удельная электрическая мощность, определяемая как отношение
подведенной к реакционной зоне мощности к ее объему, является
важнейшей
характеристикой
современного
электротермического
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оборудования и изменяется в пределах от величины 0,2 МВт/м3,
характерной для большинства электропечей, до очень большой величины –
3750 МВт/м3, свойственной только реакционной камере высокого давления
для синтеза алмазов [8].
Удельная электрическая мощность определялась как

W уд. 

Po h
Р

,
Vр.к. 0,785  D p2  L р. з.

(1)

где Wуд. – удельная электрическая мощность, МВт/м3;
Ро – суммарная мощность, кВт;
Dp – внутренний диаметр канала реактора, м;
Lр.з. – длина реакционной зоны, м;
Р – мощность, подведенная к камере смешения, кВт;
Vр.з. – объем реакционной зоны, м3;
h – тепловой КПД плазмотронов.
Т.10-3, К
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
1
3,0
2
2,5
2,0
0

2

4

6

8

10

12 x/D

Рис. 2 (Т(1) = (5500 ÷ 3200)  (100  60); Т(2) = (5500  2650)  (100  55)).
Продольное распределение среднемассовой температуры для реактора с
футеровкой из диоксида циркония (1) и нефутерованного реактора (2)
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Рис. 3 (Т(1) = (1900 ÷ 850)  (35  15); Т(2) = (800  350)  (10  5)).
Продольное распределение температуры внутренней поверхности
футеровки из диоксида циркония (1), нефутерованной стенки реактора (2)
При этом тепловой КПД плазмотронов определялся по результатам
калориметрирования, а протяженность зоны, в которой происходит
испарение дисперсного сырья, пиролиз углеводородов и формирование
реакционной смеси заданного состава (т.н. «реакционная зона») в
соответствии с результатами моделирования взаимодействия плазменного
и сырьевого потоков [9], принималась равной 0,5 калибра. Значения
удельной
электрической
мощности,
рассчитанные
для
теплоизолированного диоксидом циркония канала реактора диаметром
0,054 м и значений мощности плазмотронов 85, 100, 125, 150 кВт,
составляют 625, 688, 813 и 1214 МВ/м3 соответственно, что значительно
превышает этот показатель для традиционного электротермического
оборудования.
Определение ресурса работы плазмотронов
Ресурс работы плазмотрона, определяемый эрозией материалов
электродов, является его важнейшей характеристикой. Катодные и
анодные пятна электрических дуг на холодных электродах
характеризуются чрезвычайно высоким уровнем плотности теплового
потока, достигающего 104-105 МВт/м3. Такие тепловые нагрузки в
стационарном режиме не в состоянии выдержать ни один из известных
материалов. Для обеспечения приемлемого уровня эрозии электрода
приэлектродные участки дуги перемещают по поверхности электрода
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воздействием на них аэродинамических или электродинамических сил.
При перемещении опорного пятна дуги поверхность электродов
подвергается циклическим тепловым ударам, в результате чего возникают
трещины материала электродов, что приводит к его механическому
разрушению, снижению тепло- и электропроводности. Поэтому скорость
эрозии электродов связана с физическими процессами в приэлектродных
областях дугового разряда, на поверхности электрода и внутри
кристаллической решетки металла, из которого он изготовлен. Она
определяется такими нестационарными процессами как крупно- и
мелкомасштабное шунтирование дуги, воздействие на дуговой столб
внешнего магнитного поля, аэродинамика потока газа в плазмотроне. Для
катода эрозия также зависит от его диаметра и конструктивного
исполнения, состава плазмообразующего газа, силы тока, цикличности
работы (числа включений плазмотронов), качества теплового контакта
поверхностей вольфрамового стержня и медного катододержателя [7].
Эрозия медного анода определяется такими факторами, как условия
охлаждения дуги, сила тока, величина магнитной индукции, защита
поверхности анода инертным или природным газом [7]. Интегральной
характеристикой процессов эрозии электродов, естественно, не
раскрывающей в отдельности влияние протекающих микропроцессов,
наличия оксидных пленок на поверхности электродов, термонапряжений в
металле, особенностей движения опорных пятен дуги, является удельная
эрозия, измеряемая в кг/Кл. Величина удельной эрозии вольфрамового
катода в азоте при атмосферном давлении, концентрации кислорода до 0,5
% и силе тока 250-300 А лежит в пределах (25)10-12 кг/Кл, а при
увеличении концентрации кислорода до 1,5 % достигает (24)10-8 кг/Кл.
Величина удельной эрозии медного цилиндрического анода также в
значительной степени определяется присутствием в рабочем газе
кислорода. Так, при силе тока 180 А в высокочистом азоте, содержащем
около 0,001 % кислорода, удельная эрозия оценивается на уровне 10 -121011
кг/Кл, а в азоте технической чистоты (кислорода до 0,5 %) она
возрастает более чем на порядок.
Обычно ресурс работы плазмотрона принимается равным меньшему
значению ресурса работы одного из электродов. Экспериментальное
определение ресурса работы электродов весьма трудоемко и затратно. В
связи с этим ресурс работы анода и катода оценивался расчетным путем.
Для этого сложный профиль изношенной части анода в месте привязки
электрической дуги за уступом принимается подобным треугольнику
(рисунок 4 а), а диаметр образующегося в катоде под воздействием дуги
кратера – равным диаметру привязки дуги (рисунок 4 б).
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Рис. 4 Геометрические модели для расчета ресурса работы анода (а)
и катода (б)
Объем материала анода, удаленного в результате эрозии, составит, м3

Vэ  0,5  h    l (d  h) .

(2)

Принято, что l = 5,010-2 м; h = 0,210-2 м; d = 110-2 м, тогда
Vэ = 0,50,210-23,14510-2(110-20,210-2) = 1,8810-6 м3.
Продолжительность непрерывной работы анода из меди составит

ta 

 a Va

,
Ga  I
где а – плотность материала анода, а = 8,910-3 кг/м3;
Ga – удельная эрозия анода, Ga = 510-12 кг/Кл;
I – сила тока дуги, А. I = 200 А.
t

(3)

8,9 103 1,88 106
 4700 ч.
5 1012  200

Для катода приняты диаметр катодной вольфрамовой вставки равным
dк = 0,310-2 м, длина вставки lк  dк равной 0,310-2 м, допустимая глубина
эрозии катода lэ = 0,3 lк. Тогда lэ = 0,30,310-2 = 0,110-2 м.
Принято, что диаметр образующегося в катоде под воздействием дуги
кратера равен диаметру привязки дуги
d п  В  I 0, 5 ,

где В – коэффициент, равный для азота 1,610-4 [7].

260

(4)

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

Тогда dп = 2,610-42000,5 = 2,310-3 м.
Объем материала, удаленного в результате эрозии, составит
Vэ 

dп2  lэ
4



3,14  (2,3 103 )2  0,1 102
 0,42 108 м3.
4

Учитывая, что для вольфрама к = 19,34103 кг/м3, и принимая Gк 11012
кг/Кл, получим
19,34 103  0,42 108
tk 
 4,01 105 с  111 ч.
12
1 10  200

Таким образом, ресурс непрерывной работы плазмотрона
определяется ресурсом работы катода и превышает 100 ч, что
соответствует паспортным данным. Однако следует отметить, что
принятие значения удельной эрозии для анода и катода соответствует
условиям, когда в плазмообразующий газ (азот технической чистоты)
добавляется природный газ для связывания кислорода и защиты
электродов, что свидетельствует о целесообразности технологической
реализации этого способа повышения ресурса работы электродов.
Оценка загрязнения тугоплавких соединений продуктами эрозии
электродов плазмотрона
В настоящее время в соответствующей технической литературе
достаточно распространено мнение о том, что применение электродуговых
плазмотронов в плазменных реакторах ограниченно из-за сильного
загрязнения получаемых материалов продуктами эрозии электродов
плазмотронов, т.е. вольфрамом катода и медью анода [10]. В связи с этим
проведена оценка возможного загрязнения тугоплавких соединений
продуктами
эрозии
электродов
для
следующий
условий:
производительность реактора по карбиду или бориду – 3,0 кг/ч, удельная
эрозия медного анода 510-12 кг/Кл, вольфрамового катода 110-12 кг/Кл,
ресурс работы 4700 и 111 часов для анода и катода соответственно. Тогда
масса продуктов эрозии, образовавшихся за 1 час, составит для медного
анода
mCu 

8,9 103 1,88 106
 3,6 10 6 кг,
4700

для вольфрамового катода
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mW 

19,34 103  0,42 108
 7,2 10 7 кг,
111

что соответствует содержанию в карбиде меди

0,0036
100
3000  0,0036

0,00072
100 %=0,00002 %.
3000  0,00072
Полученные значения свидетельствуют об отсутствии фактической
угрозы для загрязнения тугоплавких соединений примесями меди и
вольфрама и снижения в связи с этим их потребительских свойств.

%=0,0001 %, вольфрама

Выводы
Исследованы теплотехнические, ресурсные и технологические
характеристики трехструйного плазменного реактора с каналом диаметром
0,054 м. Установлено, что сочетание теплового КПД, требуемой удельной
энтальпии плазмообразующего газа и его массового расхода, близкое к
оптимальному, достигается при мощности реактора 150 кВт.
Среднемассовая температура плазменного потока на длине реактора 12
калибров при теплоизоляции его цилиндром из диоксида циркония
толщиной 0,005 м изменяется в пределах 5500÷3200 К, а температура
стенки – 1900÷850 К. Удельная электрическая мощность достигает 1214
МВт/м3. Расчетный ресурс работы электродов составляет для медного
анода 4700, вольфрамового катода 111 часов. Прогнозируемое загрязнение
карбидов и боридов продуктами эрозии электродов не превышает 0,0001 %
меди и 0,00002 % вольфрама.
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УДК 669.1
ВПЛИВ АЗОТУ НА СТАЛЬ ТА ЙОГО ПОВЕДІНКА
В ПРОЦЕСІ ПЛАВКИ1
І. Є. Петренко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В статті розглянуто вплив азоту на властивості сталей, а також
його поведінка в процесі плавки.
В статье рассмотрено влияние азота на свойства сталей, а также
его поведение в процессе плавки.
In the article reviewed the influence of nitrogen on the properties of steels,
as well as its behavior in the melting process.
Вступ
Підвищення вимог до якості матеріалів в суднобудуванні, нафтовій і
газовій промисловостях, енергетиці, авіа-космічній техніці, залізничному
транспорті, будівництві, також у медицині призвело до створення
спеціальних сталей нового покоління. Такі сталі повинні перевищувати
традиційні по міцності, корозійній стійкості, комплексу функціональних
властивостей, екологічним характеристикам, не поступатися по
технологічності, але при цьому бути по можливості більш дешевими.
Одним з найбільш ефективних шляхів вирішення цієї проблеми є
використання як легуючого елемента у високоміцних і корозійностійких
сталях азоту, здатного частково або повністю замінити нікель, марганець
та інші аустенітоутворюючі елементи, оскільки він має здатність
стабілізувати аустеніт, перевищує інші легуючі елементи по зміцнюючій
здібності і відрізняється низькою вартістю. Азот привабливий своєю
широкою поширеністю і легкістю отримання (при цьому не треба
руйнувати поверхню і надра землі, як при видобутку руд).
Азот в сталі
Азот є одним з найбільш розповсюджених елементів: його вміст у
нижніх шарах атмосфери дорівнює 78,11%, а у земній корі – 0,04%.
1

Роботу виконано під керівництвом чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Д. Ф. Чернеги, НТУУ «КПІ»
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При нормальних умовах азот являє собою двохатомний газ. Сталі,
леговані азотом, підрозділяють на дві категорії:
- сталі з вмістом азоту нижче рівноважного;
- сталі з вмістом азоту вище рівноважного.
Перші отримують в умовах виплавки і кристалізації при
атмосферному тиску азоту. Другі – при збільшеному тиску азоту, що
дозволяє зберегти більший його вміст в металі, ніж при відкритій виплавці.
В останні роки у якості перспективних сталей з різним рівнем
легування азотом для різноманітних сфер використання були відмічені[1]:
- дисперсійно-твердіючі сталі, леговані ванадієм, ніобієм і титаном;
- високоміцні корозійностійкі аустенітні сталі;
- сталі з структурою азотистого фериту і мартенситу.
Легування азотом сталей призводить до утворення дрібнодисперсних
нітридів на межах зерен, які перешкоджають їх росту, що дозволяє
збільшити межу текучості та ударну в’язкість металу[2].
Легування азотом нержавіючих сталей, дозволяє зменшити у них
вміст нікелю і марганцю вдвічі, а у деяких випадках зовсім виключити ці
елементи. Нержавіючі сталі, леговані азотом, перевершують по міцності,
в’язкості і корозійній стійкості традиційні нержавіючі сталі. А леговані
азотом безнікелеві сталі, які використовуються в медицині для
виготовлення хірургічних інструментів та імплантатів [3] володіють
підвищеною міцністю, зносостійкістю і не викликають негативних явищ і
алергічних реакцій в людському організмі.
На основі аналізу публікацій було показано, що азот[3-4]:
- Збільшує кількість аустеніту і стабілізує аустеніт по відношенню до
γ→ α і γ → ε перетворенням при охолодженні і пластичній деформації;
- Збільшує граничну розчинність легуючих елементів в γ іα– твердих
розчинах і впливає на розподіл хрому, нікелю та інших легуючих
елементів між аустенітом і феритом;
- Змінює кінетику утворення карбідних та інших надлишкових фаз
при термічній обробці;
- Знижує енергію дефектів упаковки і, у зв’язку з цим збільшує
деформаційну здатність аустеніту;
Введення азоту у сплави дозволяє:
- Зменшити у сплавах вміст нікелю, марганцю та інших
аустенітоутворюючих елементів при збереженні заданої аустенітної або
іншої структури і, відповідно, рівня феромагнітності сплаву;
- Збільшити вміст у сплавах елементів, які утворюють ферит і які
позитивно впливають на механічні та корозійні характеристики сплавів;
- Поліпшити характеристики технологічної пластичності у результаті
розширення інтервалу існування аустеніту у високотемпературній області;
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- Підвищити термічну стабільність аустеніту і знизити ймовірність
його розпаду при нагріванні з утворенням нітридів та інших фаз;
- Збільшити корозійну стійкість;
- Підвищити міцність сплавів шляхом використання деформаційного
зміцнення при наклепі.
Розчинність азоту у залізі описується рівняннями:
2[N] = N2(г) ; KN=PN2/[N]2,
звідки [N] = K’N

.

Розчинність азоту

Розчинність азоту, у відповідності з правилом Сівертса, пропорційна
квадратному кореню з величини його тиску. Так як КN змінюється зі
зміною температури і відрізняється для різних фазових станів, то
розчинність азоту залежить від температури.

Рис. 1 Розчинність азоту у залізі при парціальному тиску азоту
10,223 кПа/м2
Встановлено, що при помітному підвищенні концентрації азоту
збільшуються міцнісні характеристики і одночасно знижуються пластичні
властивості сталі. Азот збільшує крихкість і твердість сталі, сприяє
зменшенню магнітної проникності. Азот спільно з вуглецем наділяють
сталь схильністю до старіння. Найбільше зниження ударної в’язкості після
штучного старіння спостерігається у киплячій сталі. Сталь, заспокоєна
кремнієм, виявляє невелику схильність до старіння, а така ж сталь, але
додатково розкислена алюмінієм, практично не старіє.
Як помітно на рис.1, розчинність азоту різко зменшується зі
зниженням температури. Тому при охолодженні рідкого металу і його
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твердінні неминуче утворення пересичених азотом об’ємів сталі, внаслідок
чого починається його виділення. З перенасичених об’ємів сталі азот
виділяється з розплаву не у газоподібному вигляді, а у формі нітридів,
стійких як при високих, так і при низьких температурах. Тверда
дрібнодисперсна фаза нітридів і карбіди викликають напруженість
кристалічної решітки, що й обумовлює явище старіння. Цей процес
призводить до погіршення пластичних властивостей сталі, підвищення її
твердості і крихкості, зниження магнітної проникності.
Азот залучається спеціально для корисних цілей. Так, якщо в сталь,
що містить азот, додати нітридоутворюючі елементи, то це сприятиме
формуванню дрібнозернистої структури, тому що утворюються нітриди,
які виконують роль центрів кристалізації. Відомі також прийоми усунення
транскристалізації у високохромистих сталях шляхом введення
азотованого ферохрому або азотованого феромарганцю до 0,3% азоту.
Такий прийом призводить до утворення нітридів хрому, усунення
транскристалічної структури та формування дрібних зерен.
Азот в сталі в процесі плавки
В сталеплавильну ванну азот поступає разом з шихтовими
матеріалами. Металевий лом, скрап і чавун вміщують 0,002-0,008% азоту.
Додатково азот переходить у метал з пічної атмосфери під час плавки.
Цьому сприяє відновна атмосфера і незначне окиснення металу, а також
дисоціація азоту у дугах.
Після утворення кислого шлаку, який розчинює дуже мало азоту
(0,002-0,008%), перехід азоту у метал з пічної атмосфери практично
завершується. Тому раннє шлакоутворення дозволяє отримати менший
вміст азоту у металі до початку окислювального періоду.
Під час окислювального періоду відбувається видалення частини
азоту з металу внаслідок екстрагування його бульбашками окису вуглецю.
Кількість видаленого азоту збільшується зі збільшенням кількості
окисненого вуглецю.
Допустиме видалення азоту з металу досягається при достатньо
великій кількості окисненого вуглецю. Практика показує, що для
деазотації сталі в окислювальний період в основних печах доцільно
окислювати 0,3-0,5% С.
У відновний період вміст азоту у сталі збільшується у результаті
зупинення окислення вуглецю. Діючим способом зменшення кількості
азоту, поступаючого в сталь у відновному періоді, служить зменшення
тривалості відновного періоду і відмови від роботи під карбідним шлаком.
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УДК 669.179
ДИНАМІЧНІ МЕТОДИ ВПЛИВУ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ
МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ. ОГЛЯД
О. Л. Прач, О. І. Трудоношин, В. М. Рибак
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуто методи впливу на структуру металів та сплавів у
рідкому стані та під час кристалізації. Виявлено переваги та недоліки
представлених методів обробки. Обґрунтовано необхідність подальших
досліджень у вивченні динамічних методів впливу на структуру.
Рассмотрены методы воздействия на структуру металлов и сплавов
в жидком состоянии и при кристаллизации. Выявлены преимущества и
недостатки
представленных
методов
обработки.
Обоснована
необходимость дальнейших исследований в изучении динамических
методов воздействия на структуру.
The methods of influence on the structure of metals and alloys in liquid
state and during crystallization. Advantages and disadvantages of the method of
processing. The need for further research to study methods of dynamic effects on
the structure.
Вступ
З розвитком металургійних технологій, дедалі більшого значення
набирають можливості контролю механічних властивостей металевих
виливків та їх структури.
Керувати процесами структуроутворення можливо впливаючи на
швидкість зародкоутворення та швидкість росту кристалів (рис. 1).
Встановлено, що чим більше утворюється зародків в одиниці об'єму
розплаву, тим більше виникає кристалів, тим вони дрібніше і вище
механічні властивості виливка.
Теорія кристалізації металів і сплавів розглядає три основних
принципових підходи до отримання подрібненої структури виливка:
 застосування особливих температурних умов кристалізації;
 модифікування розплаву;
 динамічні впливи на процес затвердіння.
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Постановка задач дослідження
Найбільш застосовуваними і вивченими методами сьогодні є термічна
обробка і хімічне модифікування. Але майже вичерпано всі можливості
подальшого підвищення властивостей виробів застосуванням цих методів.
Тому є необхідність розширення експериментальних та теоретичних
відомостей в області динамічних впливів на структуру металів та сплавів.

Інкубаційний період

ΔT

спад швидкості
зародкоутворення

спад швидкості
росту тверд. фази
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Рис.1 Класична модель процесу кристалізації

6

Хімічне модифікування
На сьогоднішній день метод хімічного модифікування є одним з
найбільш вивчених у світі для зменшення розмірів зерна і морфології
евтектичних складових.
Для полегшення процесу зародкоутворення, в рідкий метал навмисно
вводять модифікатори.
Модифікатори за їх дією можна класифікувати на три групи:
 модифікатори, що підвищують змочуваність, тобто зменшують
поверхневий натяг на межі поділу фаз, таким чином полегшуючи
утворення твердої фази, яка контактує з рідкою;
 модифікатори, що є безпосередніми зародками кристалізації;
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інокулятори - модифікатори, які змінюють литу структуру за рахунок
зменшення перегріву кристалізується металевого розплаву.

Було встановлено два типи впливу модифікаторів на структуру:
 монотонне подрібнення зерна з підвищенням вмісту модифікатора. При
дуже малих концентраціях вплив модифікатора несуттєвий, а при
концентраціях більше 0,2-0,6% вона стабілізується, тому зазвичай вміст
модифікаторів становить 0,1-0,3%;
 немонотонне подрібнення зерна з областю оптимальної концентрації
0,01-0,1%, перевищення якої приводить до збільшення розміру зерна.
Варіант монотонного зменшення розміру зерна з підвищенням
концентрації модифікатора характерний для нерозчинних домішоккаталізаторів (напр., Ti в Al), а варіант немонотонного подрібнення зерна для поверхнево-активних розчинних домішок (напр., Mg в Zn) [1].
Аналіз літературних даних по проблемі модифікування свідчить, що
завдяки модифікуванню можна підвищити пластичність ливарних сплавів,
збільшити продуктивність лиття при одержані зливків безперервного
лиття, досягти стабільності розподілу механічних властивостей по
перетину виливків внаслідок зменшення анізотропії структури.
При модифікуванні суттєво зростають технологічні властивості
сплавів - зменшується схильність сплавів до утворення гарячих тріщин,
змінюються форма і розподіл усадочних дефектів. Розподіл пор стає більш
рівномірним, що викликає збільшення технологічної пластичності сплавів.
Поліпшення комплексу ливарних властивостей сплавів в результаті
подрібнення зерна обумовлене зниженням температури початку лінійної
усадки.
Кінцевою задачею модифікування є підвищення механічних,
технологічних та експлуатаційних властивостей виливків, злитків, а також
одержуваних з них виробів і напівфабрикатів за допомогою подрібнення
литої структури. Не зважаючи на те, що метод є добре вивченим і широко
використовується на практиці є важливий недолік – не завжди вдається
отримати одночасно рішення всіх вад сплаву. Так, подрібнення
макроструктури часто супроводжується огрубленням мікрозерена. Цей
недолік змушує вчених розробляти нові більш практичні та універсальні
методи.
Вібраційна обробка та ультразвук
При впливі на процеси дегазації, розчинення і кристалізації металів і
сплавів обробка за допомогою низькочастотної вібрації і ультразвукова
обробка розглядаються як єдиний метод.
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При низькочастотній вібрації відбувається знакозмінний рух об'єкта.
У зв'язку з цим швидкість і прискорення проходять через нульові значення,
а об'єкт, як би раптово зупиняється, внаслідок чого його вага протягом
періоду коливань змінюється від мінімальної до максимальної. У зв'язку з
чим збільшується тиск відповідно в фазах розтягування і стиснення.
Періодична зміна тиску може викликати в розплаві появу хвиль, однак при
низькочастотній вібрації з частотою 50-500 Гц, довжина хвилі вимірюється
десятками метрів і істотно перевищує реалізований розмір виливка.
Для отримання досить відчутного імпульсу при низькочастотній
вібрації необхідно, щоб величина амплітуди коливання в період обробки
перевищувала товщину газового зазору між стінкою форми та первинною
скоринкою затверділого шару металу [2].
При збільшенні частоти і амплітуди вібрації:
 число рівновісних зерен збільшується, а кількість стовпчастих
кристалів зменшується;
 товщина і розміри зерен зменшуються, кристалічна структура
подрібнюється, що сприяє гомогенізації лиття;
 усадкова раковина з воронкоподібної перетворюється в раковину з
плоским дном;
 підвищується інтенсивність тепловідведення від розплаву до стінок
форми, що призводить до збільшення темпу кристалізації і значне
прискорення затвердіння виливків [3].
Дослідники пояснюють це наступними механізмами.
У рідині утворюються вібраційні потоки, які вирівнюють температуру
у виливниці, змивають кристалічні зародки з фронту твердої фази і
розносять їх по всьому об'ємі. Практично одночасно починається
кристалізація у всьому обсязі, завдяки великій кількості зародків.
Відбувається кавітаційне руйнування фронту кристалізації. Кавітація
відбувається на газових бульбашках, які виділяються на фронті внаслідок
меншої розчинності газу у твердій фазі, ніж в рідкій. Центри кристалізації,
відкинуті кавітацією в розплав, стають «підкладинками» для формування
дрібнозернистої структури [3].
В результаті вібраційної енергії, утворюються уламки гілок дендритів,
а також активізуються нерозчинні тверді домішки які виступають в якості
підкладок.
При гармонійному ж збудженні розплаву на ультразвукових частотах
зменшується довжина хвилі, і в цьому випадку можна говорити про
поширення в рідкому металі хвильової енергії.
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У промисловості застосовують джерела ультразвуку на частотах 18-20
кГц, які дозволяють розвивати цю величину до значень 105-106 Вт/м2, що
забезпечує необхідні дії на рідкий розплав [2].
Фізична сутність пружних коливань - це знакозмінні механічні
збурення в пружному середовищі. Коливальні збурення від УЗО, порушені
в будь-якій точці середовища, розповсюджуються в ній у вигляді пружних
хвиль, тобто періодичне чергування стиснень і розріджень.
Ефективна УЗО розплаву з метою дегазації та фільтрації, термічна дія
на розплав акустичної кавітації і активне перемішування розплаву
акустичними потоками обумовлюють швидкий перехід розплаву в
гомогенізоване стан.
Існує кілька гіпотез впливу УЗО на мікроструктуру виливків.
При розгляді динамічного процесу кристалізації великого поширення
набула так звана фрагментарна гіпотеза. За цією гіпотезою зерно
подрібнюється за рахунок уламків гілок дендритів, які стають додатковими
центрами кристалізації. Це відбувається завдяки руйнуючій дії розплаву,
що коливається, на фронт кристалізації [2].
Ряд дослідників виходять із припущення, що коливання сприяє
інтенсивному і рівномірному в об’ємі переохолодженню розплаву, в
результаті чого відбувається одночасно об'ємна кристалізація. При цьому
вважається, що ультразвук створює більш сприятливі умови для
мимовільного зародження центрів кристалізації [4].
За даними Б. Чалмерса збільшення швидкості зародження центрів
кристалізації слід пов'язувати з утворенням кавітації. Передбачається два
можливих механізми утворення зародка при кавітації: а) при захлопуванні
бульбашки підвищується тиск і знижується рівноважна температура
кристалізації; б) при збільшенні бульбашки і випаровуванні з її стінок
рідини охолоджується прилеглий до стінок пухирця рідкий метал.
Фізичний механізм кристалізації при УЗО враховує нелінійні ефекти
впливу на рідкий метал (кавітацію, перебіг, в'язке тертя тощо) які
визначаються величиною змінного звукового тиску і коливальної швидкістю.
На межі S-L тіло внаслідок різниці в швидкостях коливань твердої і
рідкої фаз виникають сили в'язкого тертя, які крім руйнівної дії на
зростаючі кристали, можуть вплинути на поверхневий натяг між рідкою і
твердою фазами. Зменшення поверхневого натягу неминуче буде
призводити до зміни умов зародження і росту кристалів [2].
Наведені переваги вібраційної обробки металів показують, що цей
спосіб дозволяє ефективно подрібнювати кристалічну структуру без
застосування легуючих елементів. Однак, розбіжності в гіпотезах впливу
УЗО на розплав свідчать про недостатню розробку теорії динамічної
кристалізації.
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Обробка електричним струмом
Обробка електричним струмом розплавів впливає на процеси
тепломасопереносу. Електричний струм є внутрішнім джерелом тепла, що
дозволяє усереднити температуру в об’ємі розплаву, а також додатково
підігріти виливок. Це дозволяє покращити заповнюваність металом форми
і завдяки цьому структура металу стає більш щільною.
Завдяки ефекту Пельтье, на межі поділу S-L в алюмінієвих сплавах,
застосування обробки електричним струмом дозволяє отримати
направлену кристалізацію від анода до катода. Це дозволяє керувати
процесом кристалізації кокільних виливків [4].
Обробка електричним струмом під час кристалізації прискорює
видалення газів із розплаву, що підвищує механічні властивості (міцність
до 30%, відносне подовження - у 8раз) кінцевих виробів [5].
При обробці розплаву електричним струмом структура виливка стає
більш дисперсною. Подрібнення зерна пояснюється виникненням
магнітного поля під час проходження струму через розплав.
Електромагнітна конвекція, в результаті силового впливу на метал під час
кристалізації, руйнує дендритні гілки, які стають додатковими центрами
кристалізації. Разом з тим, підвищується швидкість розчинення домішок,
які є центрами кристалізації. Як зазначалося раніше, електричний струм
зменшує переохолодження, а значить, перешкоджає розвитку дендритної
структури. Швидкість зародження центрів кристалізації збільшується, а
швидкість їх росту знижується. В результаті утворюється щільна,
дрібнозерниста структура [6].
Таким чином, вплив електричного струму істотно скорочує
міждендритний простір і підвищує дисперсність структури, знижує вміст
газів і неметалевих включень, покращує умови розчинення модифікатора,
що робить позитивний вплив на механічні властивості литих виробів.
Однак, у цього методу є ряд недоліків. Виникають певні складності
щодо забезпечення рівномірної обробки розплаву, існує ймовірність
отримання не повністю або нерівномірно модифікованої структури,
особливо при отриманні масивних виливків складної конфігурації.
Електромагнітна обробка
Найменш вивченими на даному етапі залишаються методи
електромагнітного впливу на структуру та властивості металів і сплавів у
рідкому стані та під час їх кристалізації.
Магнітогідродинамічні пристрої створюють в металі виливки
електромагнітні сили, які дозволяють ефективно управляти рухом
розплаву, процесами тенломассопереносу, структурою, властивостями та
формою виливків [7]. Електромагнітне перемішування і електромагнітні
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кристалізатори застосовують при безперервному литті злитків, МГДзаливні установки використовують для спеціальних видів лиття. При МГДобробці металу під час кристалізації в ливарній формі, магнітне поле
створюють за допомогою електромагніту (або соленоїду), в зазорі якого
поміщена форма [8].
Механічні властивості литого металу в значній мірі залежать від
розмірів дендритів і розвитку дендритної неоднорідності. Чим менше
розмір дендрита і відстань між гілками другого порядку, тим менше
міждендритна ліквація і вище механічні властивості кристалічної
структури. Зменшенню розмірів первинних кристалів сприяє перш за все
підвищення швидкості кристалізації сталі [3].
Дослідження впливу електромагнітних полів на розплави показало
збільшення швидкості кристалізації розплаву під час обробки.
Було встановлено, що сильні магнітні поля впливають на питому
теплоту і температуру кристалізації, переохолодження, лінійну швидкість
росту кристалів і швидкість утворення зародків, критичний радіус зародка,
коефіцієнт дифузії і кристалічний тиск. Цей вплив пояснюється наданням
додаткової енергії молекулам твердої і рідкої фаз на межі затвердіння. Під
впливом магнітних полів змінюється енергія активації молекул і
відбувається зсув рівноваги в системі розплав - кристал [3].
Згідно [7], електромагнітний вплив створює додаткові конвективні
потоки, які обламують гілки зростаючих дендритів і переносять їх в
розплав. При цьому характер кристалізації змінюється від послідовної до
об'ємної, що призводить до збільшення кількості центрів кристалізації і
зміни характеру макроструктури. Проте напрям магнітного поля не
повинен збігатися з напрямком тепловідводу, оскільки в цьому випадку
посилюється зростання стовбчастих дендритів.
На думку [8], при впливі на розплав магнітного поля рідкий метал
починає обертатися біля центральної осі нерухомої форми, створюється
доцентрова сила, яка змушує газові і шлакові частки рухатися вгору до
центру форми. Одночасно ці частинки зливаються один з одним,
укрупнюються, в результаті чого збільшується швидкість їх руху. Таким
чином, рух рідкого розплаву посилює ефект його рафінування.
В [9] подрібнення структури виливків з алюмінієвих сплавів при
електромагнітної обробці, пояснюється підвищенням кристалічного тиску.
Це підтверджується і [10], де були отримані подібні результати.
Виявлено, що кристали, які мають відмінні від розплаву магнітні
властивості або анізотропію магнітної сприйнятливості, що випадають при
об'ємної кристалізації, займають певне положення щодо прикладеного
магнітного поля. Це призводить до поліпшення властивостей сплавів.

275

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

Електромагнітна обробка максимально ефективна під час процесу
зародкоутворення. Було експериментально встановлено, що магнітне поле,
при обробці розплавів до появи зародків, а також після утворення великої
кількості зародків, впливає дуже слабо [10].
Таким чином, зовнішнє магнітне поле може бути ефективно
використано для управління процесами росту кристалів і формування
структури виливків, але є необхідність в уточненні можливих механізмів
впливу.
Висновки
Отже, на сьогоднішній день майже вичерпано всі можливості
подальшого підвищення властивостей виробів застосуванням методів
термообробки та модифікування. Разом з тим дослідження динамічних
методів впливу на структуру виливків показують досить високі результати.
Але єдиної теорії, щодо механізмів впливу даних методів немає. Тому
існує необхідність у проведенні подальших досліджень у визначенні
механізмів впливу динамічних методів, а також вивчення комплексного
впливу цих методів.
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УДК 669.187.56.002.2
ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ ВЫПЛАВКА ТИТАНА И
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
С. Н. Ратиев, Ф. Л. Леоха, А. А. Троянский, А. Д. Рябцев, О. А. Снижко
Донецкий национальный технический университет
Досліджена можливість використання камерного електрошлакового
переплаву для рафінування й легування титану.
Исследована
возможность
использования
камерного
электрошлакового переплава для рафинирования и легирования титана.
Investigated possibility of using chamber ESR for refining and alloying of
titanium.
В настоящее время для переработки титановой губки в передельные
слитки и отливки используют вакуумно-дуговой переплав и электроннолучевую плавку. Альтернативным вакуумным переплавным процессам
может быть электрошлаковый переплав (ЭШП). Этот способ
характеризуется относительной простотой используемого оборудования,
гибкостью технологических параметров, достаточно высоким качеством и
относительно невысокой себестоимостью получаемого металла. Однако
«классический» ЭШП, как открытый процесс, не позволяет получать
качественные слитки из таких высокореакционных металлов как титан,
хром и сплавов на их основе.
Одним из новых направлений в электрошлаковой технологии является
камерный электрошлаковый переплав в контролируемой атмосфере под
"активными" металлсодержащими шлаками (КЭШП), начало которому в
60-е годы положили работы ИЭС им. Е.О.Патона.
На протяжении 30 лет кафедрой электрометаллургии Донецкого
национального технического университета выполняются научноисследовательские работы по разработке и исследованию процесса КЭШП,
которые показали перспективность этой технологии для выплавки
высококачественных слитков из хрома, титана и его сплавов [1, 2, 3].
Следует
отметить,
что
новый
технологический
вариант
электрошлакового переплава титановой губки в слитки, позволяет как
эффективно рафинировать титан от кислорода и азота, так и легировать его
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кислородом. В основе его лежит «классический» электрошлаковый
переплав, а наличие камеры позволяет:
 использовать активные, например кальцийсодержащие, шлаки;
 создавать вакуум в плавильном пространстве;
 любую контролируемую атмосферу;
 переплавлять металлы с высокой реакционной способностью.
Кроме того, металлический кальций в шлаковой системе обеспечивает
низкие парциальные давления кислорода и азота в шлаке и газовой фазе,
что создает благоприятные условия для рафинирования титана, в том
числе и от обогащенных азотом включений и кислорода.
В настоящее время в ДонНТУ разработаны теоретические основы
данного процесса, исследованы его основные закономерности, созданы и
реализованы технологии получения товарных слитков из различных
металлов и сплавов, в том числе и титана.
Так в работах [4, 5] показана возможность рафинирования титана в
процессе КЭШП от так называемых «обогащенных азотом включений»
(ОАВ). Удаление этих включений в процессе различных металлургических
переделов и при рафинирующих переплавах, за счет плавления и
трансформации, а также за счет всплывания из металлической ванны,
маловероятно из-за высокой температуры плавления ОАВ (2950 °C), и
большой плотности (5.43 г/cм3) [6].
Термодинамические расчеты, показали, что добавки металлического
кальция могут обеспечить парциальные давления азота в шлаке и в газовой
фазе существенно ниже, чем в нитридном включении. Серией
проведенных экспериментов было подтверждено, что при КЭШП под
кальцийсодержащим флюсом обеспечивает разрушение ОАВ в условиях
сформировавшегося градиента парциальных давлений азота в рабочем
пространстве камерной печи со скоростью 0,7-1,1 мм/с [4].
К числу основных примесей технически чистого титана, относится
также кислород, который в отличие от азота и водорода оказывает не
только негативное, но и положительное влияние на его свойства [6]. В
связи с этим была рассмотрена возможность как рафинирования
загрязненных кислородом титановых материалов, так и легирования
титана кислородом [1, 7].
Рафинированию подвергали технологические отходы титана –
сталактитовые наросты на крышках аппаратов восстановления и
титановую губку с повышенным (до 0,110% N) содержанием кислорода.
Возможность рафинирования титана от кислорода оценивали
экспериментально, для чего подвергали переплаву в камерной
электрошлаковой печи А-550 прессованные электроды из счисток
реакционной массы и титановой губки с заведомо высоким содержанием
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кислорода. При этом шлаки КЭШП металлического кальция обеспечивает
рафинирование титана от азота и кислорода на 10-15 и 20-25%,
соответственно [1].
Также разработана технология производства слитков из титановой
губки, стружки и отходов труб. В результате из титанового лома после
переплава получали слитки с хорошей поверхностью. Это доказывает
возможность использовать КЭШП в качестве базовой технологии для
производства качественных слитков титана.
Было исследовано и опробовано применение КЭШП для легирования
кислородом по трем технологическим схемам.
В первом случае в качестве источника кислорода использовали
счистки с крышек аппаратов восстановления титановой губки. Из счисток,
изготавливали электроды – «спутники», которые приваривали к основному
электроду, прессованному из титановой губки марки ТГ-110. Полученные
составные электроды переплавляли в медный водоохлаждаемый
кристаллизатор и получали слитки титана с содержанием кислорода в
диапазоне от 0,044 до 0,40%вес, в которых наблюдали равномерное
распределение кислорода по сечению слитка [1].
Во втором случае [7 ,8] рассматривали возможность использования в
качестве кислородсодержащего материала газообразный кислород
непосредственно из газовой фазы. При этом в процессе камерного
электрошлакового переплава применяли титановую губку с различным
начальным
содержанием
кислорода.
Прессованные
электроды
переплавляли в камерной электрошлаковой печи, созданной на базе
аппарата А-550, которую дополнительно оборудовали баллонами с
аргонокислородной смесью и устройствами для подачи и контроля расхода
и давления газов. В результате наблюдали повышение содержания
кислорода в титане с 0,035 до 0,23 %вес при применении губки ТГ-110 и с
0,11 до 0,27 %вес при использовании титана предварительно легированного
кислородом. Слитки титана характеризовались хорошей поверхностью и
равномерным распределением кислорода по сечению.
Для третьего варианта в качестве кислородосодержащего материала
применяли порошки диоксида титана TiO2 микро- (10-15 мкм) и
наноразмеров (21 ± 5 нм). Предположительно, частицы порошка могут
являться не только источником кислорода, но и, при определенных
условиях, центрами зарождения кристаллов, способствуя образованию
мелкокристаллической структуры [9].
Для достижения максимального эффекта легирования, необходим как
можно более длительный контакт порошка с жидким титаном. Это
достигалось использованием специальной конструкции электрода.
Порошок запрессовывали в отверстие, просверленное вдоль оси электрода.
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Рассматривали следующие технологические варианты легирования
титановой губки кислородом:
– запрессовка порошка в отверстие в электроде;
– замешивание порошка в титановую губку перед прессованием
расходуемых электродов;
– добавка порошка непосредственно в шлаковую ванну, состоящую
из фтористого кальция;
- без добавок диоксида титана (сравнительная плавка).
В таблице 1 приведены технологические параметры плавок КЭШП и
результаты химического анализа, полученного металла. Видно, что
фактическое содержание кислорода в титане КЭШП несколько превышает
расчетное (плавки 1, 3, 5, 6), это по-нашему мнению связано с тем, что
порошок оксида титана, кроме связанного в соединении TiO2 кислорода,
содержит еще достаточно большое его количество в виде
адсорбированного на поверхности частиц.
Таблица 1 Содержание кислорода в опытных слитках КЭШП
Содержание кислорода
Плавка,
Состав
Материал электродов
Расчетное, Полученное,
№
шлака
%
%
Ti губка + порошок ОСЧ
TiO2 (13.66 г.),
1
CaF2
0,225
0,35
помещенный в осевое
отверстие в электроде.
CaF2 +
нано2
Ti губка
порошок
0,187
0,175
TiO2
(10,82 г.)
Ti губка + нано порошок
TiO2 (10,82 г.),
3
CaF2
0.190
0,30
помещенный в осевое
отверстие в электроде.
CaF2 + Ca
4
Ti губка
0.040
0,09
(2,5%)
Ti губка + нано порошок
TiO2 (23,17 г.),
5
CaF2
0,433
0,73
помещенный в осевое
отверстие в электроде.
Смесь Ti губки и порошка
6
CaF2
0.400
0,59
TiO2
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Как и предполагалось, в образцах легированных порошками TiO2
наблюдали измельчение дендритов и более развитую микроструктуру
игольчатой формы. Наибольший эффект проявлялся при использовании
нанопорошка оксида титана запрессованного по оси электрода.
Выводы
1. Камерный электрошлаковый переплав, как металлургический
процесс, позволяет эффективно рафинировать титан от кислорода и азота.
Введение в шлаки КЭШП металлического кальция обеспечивает
рафинирование титана от азота и кислорода на 10-15 и 20-25%,
соответственно.
2. В процессе камерного электрошлакового переплава губки возможно
легирование титана кислородом газовой фазы. Содержание кислорода в
металле по сравнению с исходным повышается в 2-7 раз.
3. Возможно также эффективно легировать титан кислородом из
порошка TiO2 микро- и наноразмера с 0,175 до 0,73 %вес. При этом
твердость титана повышается с 105 до 294 НВ и наблюдается
фрагментация дендритов и формирование развитой микроструктуры,
образованной кристаллитами игольчатой формы.
4. Результаты исследования структуры и замеров твердости показали,
что камерный электрошлаковый переплав обеспечивает хорошую
химическую и структурную однородность титановых слитков.
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УДК 669.041.533
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ
ПЛАЗМОВО-ДУГОВИХ ПЕЧЕЙ З КЕРАМІЧНИМ ТИГЛЕМ
Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський, Ю. Ю. Корнєва
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В даній роботі представлено ряд формул для розрахунку плазмоводугових печей з керамічним тиглем.
В данной работе представлено ряд формул для расчета плазмоводуговых печей с керамическим тиглем.
A number of formulas for the calculation of the plasma-arc furnaces with a
ceramic crucible are proposed in this work.
Постановка задачі дослідження
Метою дослідження є визначення геометричних розмірів печі та
методичні особливості її розрахунків.
Результати дослідження
Конструкція плазмово-дугової печі з керамічним подом є різновидом
дугової сталеплавильної печі. Тому доцільне співвідношення
геометричних розмірів робочого простору таких плазмово-дугових печей
визначається на основі аналізу теплообміну у ванні рідкого металу та у
«вільному» просторі з урахуванням практики використання сучасних
вітчизняних та закордонних дугових сталеплавильних печей звичайної,
високої, та над високої потужності.
Однак плазмово-дугова технологія, пов’язана з особливими
електророзрядними, електромагнітними та теплообмінними умовами
існування довгих плазмових дуг в робочому просторі, що накладає певні
вимоги до розрахунків.
Розрахунок плазмово-дугових печей складається з наступних розділів:
- визначення основних розмірів робочого простору печі;
- визначення корисної потужності і теплових втрат;
- визначення електричних параметрів процесу;
- визначення геометричних,електричних,теплових і газодинамічних
параметрів плазмотрона;
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- складання енергетичного балансу;
- визначення параметрів подового електроду;
- визначення питомої витрати електроенергії.
Визначення геометричних розмірів робочого простору
Ванна печі, по аналогії з ДСП, виконується сферичною (з кутом
між
утворюваною конічною поверхнею і горизонталлю, що дорівнює 45˚) або
частіше сфероконічною (рис.1.). Об’єм її повинен бути достатнім для того,
щоб помістити весь рідкий метал і шлак.

Рис.1 Схема футерованої подини ПДП: 1 –рівень відкосів подини;
2 –рівень порогу; 3 –робоче вікно; 4 –шлакова ванна; 5 –металева ванна
Визначення розмірів ванни
За формулою розраховується об’єм металевої ванни:
(1)
Співвідношення основних геометричних розмірів ванни приймаємо
рівним
(2)
Коефіцієнт, що характеризує форму металевої ванни kф
співвідношенням k1 = 0,2:
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kф  3

   р. м. 3(2  k1 )  k

2
м .в .

24
 12(1  k1 )  k м.в.  4(2  3k1  2k13 )



(3)

Глибина ванни hм.в. становить :

hм.в.  kф  3 E0 ,

(4)

а діаметр дзеркала металевої ванни Dм.в. дорівнює:

Dм.в.  k м.в.  hм.в.

(5)

Глибина (висота) шарового сегмента ванни становить:

h1  k1  kф  3 Е0

(6)

Глибина (висота) конічної частини ванни h2 дорівнює:

h2  hм.в.  h1

(7)

Діаметр основи шарового сегмента ванни Dсг, згідно формули
визначається:

Dсг  Dме  2h2

(8)

Об’єм шлакової ванни Vшл :
(9)
При цьому висота шлакового шару становить згідно :

hшл  1,27Vшл Dм2 .в.

(10)

Глибина ванни від рівня порогу робочого вікна визначається за
формулою :

hn  hм.в.  hшл  h3
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Діаметр ванни на рівні порога робочого вікна Dп визначається за :

Dn  Dмe  2  (hшл  h3 )

(12)

Сумарна глибина ванни hв визначається за :
hв = hn + h4

(13)

Діаметр робочого простору печі D0 визначається :

D0  Dм.в.  2  (hшл  h3  h4 )  k м.в.  kф  3 E0  2  (hшл  h3  h4 )

(14)

Визначення розмірів вільного простору
Вибір висоти вільного простору ПДП hст заснований як на урахуванні
обставин, характерних для ДСП (створення сприятливих умов теплообміну
та розміщення твердої металошихти з насипною щільністю 2т/м3, тобто
більше ніж в 3,5…5,0 разів об’єму порівняно з рідким металом), так і
обставин, характерних для ПДП, а саме пов’язаних з розміщенням у
вільному просторі плазмової дуги довжиною Lд, яка досягає 1,0…1,5м, та
одного чи
кількох
металургійних
плазмотронів, які
мають
водоохолоджуваний корпус з відповідною теплосприймаючою поверхнею.

Рис. 2 Співвідношення робочого простору в ПДП: 1 –Lд ⁄(hст)кр
при Dp ⁄ Do =0 (один плазмотрон); 2 - Lд ⁄(hст)кр при Dp ⁄ Do =0,24…0,35;
3 - Lд ⁄(hст)рівн. при Dp ⁄ Do =0 (один плазмотрон);
4 - Lд ⁄(hст)рівн. при Dp ⁄ Do =0,24…035 (де Dp –діаметр розпаду
плазмотронів)
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Обчислюється симплекс:
Гарячий пояс футерівки згідно дорівнює:
'
hст
 0,5Lд

(15)

Тоді діаметр поверхні футерівки верхнього циліндричного пояса стіни
визначається із співвідношення :
'
'
Dст
 D0  (2hст
 tg ' )

(16)

Відповідно, об’єм робочого простору печі згідно становить

V роб  Vв  Vвп

(17)

Внутрішній діаметр кожуха на рівні відкосів складе :

Dк  D0  2(   p )

(18)

Стріла підйому цегляної футерівки над рівнем п’ят склепіння
становить:

hс.п.  kст Dск

(19)

Висота склепіння відносно рівня відкосів ванни згідно дорівнює:

hск  hст  hс.п.

(20)

Визначення розмірів футерівки
Згідно рекомендаціям вибираємо необхідні параметри футерівки.
Для графічної перевірки вірності розрахунків геометричних розмірів
робочого простору ПДП доцільно виконати ескіз з футерівкою у
відповідному масштабі.
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Таблиця 1
Технічні характеристики ПДП з вогнетривкою
футерівкою
Властивості
Значення
Місткість, Е0, т
3
6
12
30
Потужність трансформатора,
3,28 8,95 2×8,95
3×8,95
МВ·А
Потужність перетворювача, МВт
2,90 8,25 2×8,25
3×8,25
Кількість плазмотронів
1
1
2
3+1
Сила струму Ід, кА
6,3
10
10
10
Випрямлена напруга, U
460
825
825
825
Напруга на плазмотронах Uд, В
320
600
600
600
Висновок
Спеціальна електрометалургія має великі резерви покращення якості і
надійності металевих матеріалів за рахунок створення нових технологій. У
вирішенні цього питання важлива роль належить дослідженням сплавів і
створення надійних конструкцій установок.
Дослідження по вивченню металургійних особливостей виплавки
сталей в плазмово-дуговій печі, вивчення якісних характеристик
отриманого металу дали можливість відпрацювати основні технологічні
параметри.
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УДК 621.74
РОЗРАХУНОК ШИХТИ В СЕРЕДОВИЩІ MATHCAD
ТРАДИЦІЙНИМ МЕТОДОМ
В. М. Рибак, Є. А. Адаменко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуто етапи розрахунку шихти для виплавки сплавів в
середовищі MathCAD
Рассмотрены этапы расчета шихты для выплавки сплавов в среде
MathCAD
The stages of calculation of charge are considered for smelting of alloys
in the environment of MathCAD
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 отримав назву традиційного.
Постановка задачі дослідження
Задача даної роботи полягає в розгляді етапів розрахунку шихти
традиційним методом в середовищі MathCAD на прикладі отримання сплаву
40Х15Н7Г7Ф2МС (табл.1) із деяких шихтових компонентів, які має в
розпорядженні металургійний цех (табл. 2) в індукційній тигельній печі ІСТ2,5 з відповідним вигаром (табл. 3). Друга задача даної роботи полягає в
розрахунку вартості плавильного процесу при використанні традиційного
методу розрахунку шихти.
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Таблиця 1 Хімічний склад сплаву 40Х15Н7Г7Ф2МС (ГОСТ 5632-72)
Хімічний елемент
Мін. вміст, %
Макс. вміст, %

C
0,38
0,47

Cr
14
16

Ni
6
8

Mn
6
8

V Mo
1,5 0,65
1,9 0,95

Si
0,9
1,4

P*

0,035

S*

0,02

Fe
основа

* - домішки
Таблиця 2 Хімічний склад та ціна 1 кг шихтових компонентів
Марка
СЧ10
СЧ35
ФХ015А
ФХ100Б
Н4
ФМн0,5
ФМн78
ФМн78А
ФВд40У1
ФВд75У0,15
ФМо55А
ФМо60
ФС20
ФС75
МЖН0
Лом Б1
Лом Б3

C

Cr

3,6
3,0
0,15 65
1,00 65
0,15 1
0,5
7
7
1
0,15 0,5
0,08
0,05
1
0,4
0,01 0,3
0,3 1,2
1
1,3

Ni

Mn

V

Mo

0,65
0,9

97,6
90
80
80
6
0,6

41
75
55
60

1
0,4
1,9
0,4
0,3

1
0,5

0,3

Si

P*

2,4
1,3
1,5
2,0
0,002
2
2
2
2
1
1
0,8
21,5
77

0,3
0,2
0,03
0,05

1,6
0,4

S*

0,15
0,12
0,02
0,04
0,004
0,3
0,03
0,35 0,03
0,05 0,03
0,1
0,05
0,1
0,1
0,08 0,12
0,05
0,1
0,1
0,02
0,05 0,02
0,008 0,008
0,03 0,025
0,025 0,03

Ціна,
грн./кг
2,40
2,80
33,00
23,00
327,00
14,00
13,50
15,40
135,00
155,00
165,00
178,00
12,00
16,50
18,50
2,20
2,30

Fe - інше
Таблиця 3. Вигар хімічних елементів в печі ІСТ-2,5
Хімічний елемент
Вигар, %

C
5

Cr
5

Ni
3

Mn
10

V
2

Mo
2

Si
0

P*
0

S*
0

Fe
2

Методика проведення досліджень
Порядок розрахунку шихти традиційним методом складається з
наступних етапів:
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-
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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 1

ij

 x j  Вi

m
0.01  СЗi

(1)

де N – кількість шихтових компонентів (балансових хімічних елементів,
рівнянь);
%ij – вміст і-го хімічного елементу в j-му компоненті шихти, %;
xj – маса j-го компоненту 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.
Результати досліджень
Розрахунок математичної моделі слід починати з запуску MathCAD.
MathCAD – програма, призначена для проведення математичних
розрахунків. Ця програма відноситься до класу програм, які називають
PSE (Problem Solution Environment – програмне середовище для рішення
задач). ЇЇ робота не визначається однозначними діями користувача (як
наприклад в текстовому редакторі Word), а являється результатом роботи
вбудованих алгоритмів, не доступних користувачу.
За допомогою MathCAD можна розраховувати самі різноманітні
математичні задачі та оформлювати результати розрахунків на високому
професійному ріні. Зараз практично неможливо представити сучасного
вченого або інженера без знання пакету MathCAD. За допомогою цього
пакету проводяться не тільки прості або допоміжні розрахунки, але й
доволі складні розрахунки та наукові дослідження, які використовують
комбінації самих різноманітних чисельних алгоритмів та аналітичних
перетворень.
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На даний момент існує декілька версій програми MathCAD. Для
розрахунку шихти підійде будь-яка, випущена не раніше 2000 року. При
цьому процедура розрахунку у всіх версіях буде абсолютно однаковою.
Для більш ефективного використання MathCAD рекомендується
ознайомитися зі спеціальною літературою, наприклад [1].
Приклад розрахунку шихти традиційним методом в середовищі
MathCAD:
1) Вводимо хімічний склад сплаву, який необхідно отримати.
Для введення хімічного складу краще за все використовувати
таблицю. Для вставки таблиці із верхнього меню обираємо команду
«Вставка» → «Дані» → «Таблиця». Вводимо назву таблиці і заповнюємо її
даними – хімічними елементами, мінімальним та максимальним вмістом
кожного хімічного елементу в сплаві згідно з стандарту. Кожна комірка
таблиці характеризується двома координатами – номером рядка і номером
стовпчика. Ці індекси можна використовувати в наступних розрахунках
для зміни даних таблиці. Заповнена таблиця має наступний вигляд:

Рис.1 Хімічний склад сплаву згідно з ГОСТ
2) Розраховуємо вміст основного хімічного елементу (заліза).
В попередній таблиці вміст заліза не було введено, тому що цей
процес можна автоматизувати. Вміст основного хімічного елементу
розраховується як різниця 100% мінус суму усіх інших хімічних елементів.
В MathCAD ці формули будуть виглядати наступним чином:

Рис.2 Формули для розрахунку основного хімічного елементу (заліза)
В вище наведених формулах використовується посилання до таблиці
Vgost. Посилання відбуваються за допомогою індексів. При цьому в даних
формулах і надалі індексом i позначається номер рядка, а індексом j –
номер стовпчика.
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Перевіряємо правильність розрахунків основного елементу, вививши
на екран ще раз таблицю Vgost:

Рис.3 Хімічний склад сплаву з основним хімічним елементом
3) Розраховуємо середні значення кожного хімічного елементу в
сплаві.
Для цього вводимо відповідні формули:

Рис.4 Формули для розрахунку середніх значень хімічних елементів
Перевіряємо правильність розрахунків середніх значень кожного
хімічного елементу:

Рис.5 Середній хімічний склад сплаву
5) Вводимо інформацію про шихтові компоненти.
Для цього створюємо допоміжну таблицю Vsh, в яку вводимо вміст
кожного хімічного елементу в кожному компоненті шихти, а також ціну 1
кг кожного компоненту шихти:

Рис.6 Хімічний склад та ціна шихтових компонентів
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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).
6) Розраховуємо вміст основного хімічного елементу (заліза) в
кожному компоненті шихти.
Для цього вводимо відповідні формули:

Рис.7 Формули для розрахунку заліза в компонентах шихти
Перевіряємо правильність розрахунків основного хімічного елементу
(заліза) в кожному компоненті шихти:

Рис.8 Хімічний склад та ціна шихтових компонентів
7) Вводимо ступінь засвоєння хімічних елементів та масу плавки.
Для цього створюємо допоміжну таблицю Sz, в яку вводимо ступінь
засвоєння кожного хімічного елементу, а також змінну Massa, в яку
вводимо масу плавки в кг:

Рис.9 Ступінь засвоєння та маса плавки
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8) Створюємо таблицю для визначення маси кожного компоненту
шихти та вводимо необхідні позначення.
Для цього створюємо допоміжну таблицю Msh, в яку вводимо назви
хімічних елементів та їх позначення (від М1 до М8):

Рис.10 Позначення компонентів шихти
9) Складаємо балансові рівняння.
Згідно з рівняння (1) для кожного хімічного елементу, по якому
проводиться розрахунок, складаємо балансове рівняння. Таких рівнянь
повинно бути 8:

Рис.11 Балансові рівняння
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10) Розраховуємо масу шихтових компонентів.
Для цього використовуємо функцію Find():

Рис.12 Маса шихтових компонентів
11) Розраховуємо кінцевий хімічний склад сплаву.
Для цього вводимо необхідні формули, створюємо таблицю Vr, в яку
копіюємо дані із таблиці Vgost щодо мінімального, максимального та
середнього вмісту по кожному хімічному елементу:

Рис.13 Кінцевий хімічний склад сплаву
В результаті проведених розрахунків видно, що усі балансові хімічні
елементи потрапляють в межі ГОСТ окрім домішок – фосфору і сірки. Їх
вміст можна зменшити спеціальними способами оброблення. Окрім цього
можна 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 ГОСТ.
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12) Розраховуємо вартість плавки.
Для цього вводимо відповідну формулу:

Рис.14 Вартість плавки
Отже, вартість плавки (з урахуванням тільки ціни на шихтові
компоненти) складає 114600 грн.
Висновки
На прикладі однієї із марок сталі були розглянуті етапи розрахунку
шихти традиційним методом за допомогою середовища MathCAD. Попри
значну автоматизацію процесу розрахунку, традиційний метод розрахунку
шихти має ряд 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
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 суворій 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
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металургійного процесу, що робить його неефективним в сучасних умовах
виробництва сплавів, коли необхідно намагатися зменшувати собівартість
продукції і заощаджувати природні ресурси.
Наступні дослідження по цій темі необхідно спрямувати на
вдосконалення методу розрахунку шихти в середовищі MathCAD,
наприклад за допомогою алгоритмів лінійного програмування.
Література
1. Очков, В. Ф. Mathcad 14 для студентов, инженеров и конструкторов [Текст] /
В. Ф. Очков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 368 с.
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ВПЛИВ ЛІГАТУРИ AlTi3NC НА СТРУКТУРУ АЛЮМІНІЮ
В. М. Рибак, О. В. Шнипко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Досліджено вплив лігатури AlTi3NC на структуру алюмінію.
Показано перспективність використання лігатури для модифікування
структури алюмінію.
Исследовано влияние лигатуры AlTi3NC на структуру алюминия.
Показана
перспективность
использования
лигатуры
для
модифицирования структуры алюминия.
Influence of ligature AlTi3NC is investigational on the structure of
aluminium. Perspective of the use of ligature is rotined for retrofitting of
structure of aluminium.
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 деталей.
Як відомо, лігатури забезпечують ефективне подрібнення зерна
алюмінію та алюмінієвих сплавів за рахунок введення в розплав
дрібнодисперсних фаз, які грають роль додаткових центрів 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
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
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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. Але, як було показано в роботі [15], існує
можливість отримання часток інтерметалідів титану у складі лігатури
AlTi3NC більш дешевим способом шляхом розчинення в алюмінієвому
розплаві титану з наступною обробкою карбамідом.
Постановка задачі дослідження
Проведені у роботі [15] дослідження свідчать про те, що отримана за
допомогою карбаміду лігатура AlTi3NC має у своїй структурі велику
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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
фізико-механічні властивості сплавів.
Задача даної роботи полягає в дослідженні впливу лігатури AlTi3NC на
структуру алюмінію.
Методика проведення експериментів
Для розплавлення, обробки та витримки алюмінію в розплавленому
стані використовували піч опору типу СШОЛ (ємністю 3 кг по алюмінію).
Плавильні електропечі СШОЛ призначені для плавки і витримки
розплавів олова, свинцю, алюмінію і бронзи. Печі задовольняють таким
вимогам як збереження якості розплаву, малі втрати металів, ефективне
використання електроенергії, низький рівень теплового і шумового впливу
на оператора в процесі роботи, зручність при обслуговуванні і ремонті.
Завдяки якісній футерівці з застосуванням спеціальної комбінації з
щільних вогнетривких матеріалів і плит з керамічних волокон досягається
добра теплоізоляція і низькі витрати на акумуляцію у футерівку. Це
забезпечує швидкий розігрів і ефективну роботу печі. Контроль і
регулювання температури здійснюється за допомогою електронних блоків
керування з цифровою індикацією температури.
Для запобігання насичення розплавів залізом з чавуну тигля печі
СШОЛ, останній перед кожною плавкою нагрівали до температури
200...300 0С та наносили захисне покриття (30 % оксиду цинку та 70 %
води) за допомогою пензлика.
Хімічний склад алюмінію досліджували методом емісійного
спектрального аналізу за допомогою фотоелектричної системи МФС-8.
Хімічний склад алюмінію А7 представлений в табл. 1.
Таблиця 1 Хімічний склад алюмінію А7
Al
основа

Mg
-

Масовий вміст елементів, %
Si
Mn
Cu
Ti
0,15
0,01
0,01

Fe
0,16

Zn
0,03

Ni
-

Плавки проводили за наступною схемою. В печі СШОЛ розплавляли
необхідну кількість алюмінію. Після досягнення розплавом заданої
температури розплав обробляли розрахованою кількістю лігатури
AlTi3NC. Після заданого терміну витримки розплав розливали в кокіль з
метою отримання циліндричних виливків діаметром 12 мм.
Після цього, із виливків вирізали циліндричні зразки, які шліфувалися
і полірувалися.
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Дослідження структури алюмінієвих сплавів проводили за допомогою
металографічного мікроскопу ММР-2Р.
Металографічний мікроскоп ММР-2Р призначений для проведення
досліджень макро- та мікроструктури металів і сплавів за рахунок
оптичного збільшення до 1500 раз з можливістю фотозйомки.
Результати досліджень
На рис. 1, 2 представленні структури алюмінію А7 без оброблення та
після оброблення лігатурою AlTi3NC.

Рис. 1 Макроструктура алюмінію А7 (х5): 1 – без оброблення; 2 – після
оброблення 0,1 % лігатури AlTi3NC; 3 – після оброблення 1 % лігатури
AlTi3NC; 4 – після оброблення 5 % лігатури AlTi3NC

Рис. 2 Макроструктура алюмінію А7 (х500): 1 – без оброблення; 2 – після
оброблення 0,1 % лігатури AlTi3NC; 3 – після оброблення 1 % лігатури
AlTi3NC; 4 – після оброблення 5 % лігатури AlTi3NC
На рис. 3 наведена залежність середнього розміру зерна алюмінію А7
від кількості введеної в розплавлений алюміній лігатури AlTi3
(контрольний зразок) та лігатури AlTi3NC.
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Рис. 3 Залежність середнього розміру зерна алюмінію А7 від кількості
введеної в розплавлений алюміній лігатури: 1 – лігатура AlTi3NC; 2 –
лігатура AlTi3
Як видно з представлених рисунків, оброблення лігатурою AlTi3NC
алюмінієвих розплавів значно покращує структуру алюмінію А7. Середній
розмір зерна алюмінію А7 зменшується з 714 мкм (без оброблення) до 55
мкм (5 % лігатури), тобто приблизно у 13 разів. В той же час, оброблення
лігатурою AlTi3 зменшує розмір зерна з 720 мкм (без оброблення) до 363
мкм (5 % лігатури). Тобто ефективність лігатури AlTi3NC вдвічі більша за
ефективність лігатури AlTi3, яка використовуються в промисловості.
З метою порівняння ефективності розробленої лігатури AlTi3NC з
відомими промисловими аналогами – лігатурою AlTi5B1 і лігатурою
AlTi5C0.15, були проведені відповідні дослідження, результати яких
представлені на рис. 4.
Ефективність подрібнення зерна алюмінію А7 лігатурою AlTi3NC
майже співпадає з ефективністю подрібнення зерна відомими
промисловими лігатурами – AlTi5B1 та AlTi5C0.15, але виробництво
лігатури AlTi3CN запропонованим способом є більш економічно
вигіднішим.
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Рис. 4 Залежність середнього розміру зерна алюмінію А7 від кількості
введеної в розплавлений алюміній лігатури: 1 – лігатура AlTi3NC; 2 –
лігатура AlTi5B1; 3 – лігатура AlTi5C0.15
Висновки
Отримані результати дозволяють запропонувати промислове
використання лігатури Al3TiNC у якості високоефективного модифікатора
алюмінію, і замінити даною лігатурою інші аналогічні лігатури.
Наступні дослідження по даній темі необхідно провести в напрямку
дослідження впливу лігатури AlTi3NC на структуру і властивості ливарних
алюмінієвих сплавів.
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УДК 669.295-131.4
ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТИСКУ ПРИ
ОБРОБЦІ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ ГАРЯЧИМ ІЗОСТАТИЧНИМ
ПРЕСУВАННЯМ
О. С. Сергієнко
Запорізький національний технічний університет
У статті наведено основні параметри гарячого ізостатичного
пресування і принципи їх вибору. Описано методику дослідження для
визначення залежності ступеню видалення дефектів від їх розмірів і
відстані від поверхні виливка. Запропонована методика використовується
на реальних сплавах і на фізичних моделях із модельної маси і сплаву Вуда.
В статье приведены основные параметры горячего изостатического
прессования и принципы их выбора. Описана методика исследования для
определения зависимости степени удаления дефектов от их размеров и
расстояния от поверхности отливок. Предложенная методика
применима на реальных сплавах и на физических моделях из модельной
массы и сплава Вуда.
The article describes the main parameters of hot isostatic pressing and
principles of choosing them. It covers the methods of investigating the relation
between the degree of defects removal and their size and distance from the
castings’ surface. The method proposed in the article can be applied to real
alloys and physical models of modeling wax and Wood alloy.
Гаряче ізостатичне пресування (ГІП) – це процес ущільнення чи
з’єднання матеріалів при високих температурах і високих всебічних
тисках. На сьогоднішній день цей процесс застосовують на виробництвах
розвинених країн для видалення внутрішніх усадкових дефетків титанових
і жароміцних нікелевих сплавів. Ефективність обробки забезпечується
вибором оптимального співвідношення головних параметрів процесу:
температури, тиску і тривалості обробки [1].
Вибір температури ГІП диктується температурою поліморфного
перетворення низькотемпературного α-титану на високотемпературний βтитан. Згідно з проведеними дослідженнями, при підвищенні температури
ГІП вище температур перетворення і швидкому охолодженні з цих
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температур досягається дрібнозерниста структура титанових сплавів і
високі механічні властивості, які відповідають вимогам технічних умов.
При виборі тиску гарячого ізостатичного пресування рекомендується
враховувати значення межі текучості сплаву при обраній температурі
обробки. Тиск у судині високого тиску має бути вище межі текучості
сплаву при температурі ГІП. Для різних титанових сплавів з підвищенням
температури від 800 до 1100 оС межа текучості зменшується з 100-300
МПа до 20-30 МПа, а конструкція пресів ГІП дозволяє отрмувати тиски у
межах до 300 МПа [2].
Однак навіть при виборі оптимального тиску обробки залишається
питання глибини його розповсюждення у виливках. Для визначення
залежності ступеню видалення дефектів від їх розмірів і відстані від
поверхні виливка проводиться дослідження на зразках титанових сплавів в
газостаті Quintus QIH 0,9x1,5x2070-1400 MURC за промисловими
режимами обробки.
Для цього у брусках титанових сплаів ВТ5Л і ВТ20Л створюються
“штучні” пори, які утворюються за рахунок свердлення, закривання
отриманих отворів пробками певної глибини і подальшого заварювання
верхніх кромок пробок для запобігання накопичення у порах газів. Розміри
“штучних” пор змінюються у межах від 2 до 8 мм, а відстань від поверхні –
від 2 до 10 мм. До і після обробки ГІП зразки проходять рентгенівський
контроль, що дозволяє виявити розмір і глибину розташування кожної
пори до обробки і виявити ступінь її видалення після обробки.
Для обгрунтування методики експерименту, а також через високу
вартість обробки ГІП і самих титанових сплавів перед проведенням цього
досліду розробляється фізична модель видалення дефектів у зразках,
виконаних із модельної маси і сплаву Вуда (50% Bi, 25% Pb, 12,5% Cd,
12,5% Sn). Ці матеріали мають перевагу недефіцитності, низької
температури плавлення і невисокої межі текучості при підвищеній
тепературі.
Якщо запропонована форма зразка забезпечить позитивні результати
експерименту з модельним складом і сплавом Вуда, її буде використано в
дослідах в реальних умовах обробки для визначення можливостей
гарячого ізостатичного пресування по видаленню внутрішніх дефектів
титанових сплавів.
Література
1. ASM Hanbook Vol. 2 Properties and Selection: Nonferrous Alloys and SpecialPurpose Materials. - ASM International, 1990. – 1328 p.
2. Братухин, А. Г. Производство фасонных титановых отливок из титановых
сплавов [Текст] / А.Г. Братухин, Е.Л. Бибиков, С.Г. Глазунов. – М.: ВИЛС, 1998. – 292
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УДК.669.046:621.745.04
РАСЧЁТ МАСШТАБА МОДЕЛИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНОКУЛЯТОРОВ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ
КРИСТАЛЛИЗУЮЩЕЙСЯ ЗАГОТОВКИ
Е. В. Синегин, Б. М. Бойченко, В .Г. Герасименко, Л. С. Молчанов
Национальная металлургическая академия Украины
Розглянуто причини і способи усунення осьової неоднорідності
безперервнолитої заготовки. Описано кілька методів уведення
інокуляторів у процесі беперервного розливання. Розроблено методику і
проведено розрахунок чисел подоби моделі МБЛЗ із введенням через
порожнистий стопор-інжектор у вигляді газосуспензії інокулюючого
порошку і розповсюдження його в кристалізаторі. За розрахованим
масштабом створена фізична модель у масштабі 1:2 і наступною
імітацією фаз: вода як сталь, повітря-аргон, пісок-інокулятор і суміш
гасу і вакуумної олії (50/50)-шлакоутворююча суміш у кристалізаторі.
Рассмотрены причины и способы устранения осевой неоднородности
непрерывнолитой заготовки. Описано несколько методов ввода
инокуляторов в процессе непрерывной разливки. Разработана методика и
проведен расчёт чисел подобия модели МНЛЗ с вводом через полый
стопор-инжектор в виде газовзвеси инокулирующего порошка и
распределение его в кристаллизаторе. По рассчитанному масштабу
планируется создана физическая модель в масштабе 1:2 и следующей
имитацией фаз вода как сталь, воздух-аргон, песок-инокулятор и смесь
керосина и вакуумного масла (50/50)-шлакообразующая смесь в
кристаллизаторе.
The reasons and ways for elimination of longitudinal inhomogeneity of
continuous casting ingot are considered. Some methods of inoculators injection
during continuous casting are described. The method was developed and
calculation of similarity parameters of CC model with inoculating powder
injection through a hollow stopper-injector as gas mixture was carried out.
Using the calculated scale a physical model in scale 1:2 and with imitation of
phases water as steel, air-argon, sand-inoculator and mix of kerosene and
vacuum oil (50/50) – the slag creating mix was constructed.
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Постановка проблемы
Задача повышения однородности осевой зоны непрерывнолитой
заготовки берёт начало с первых этапов промышленного освоения
непрерывной разливки стали [1,2]. Причины и механизм образования
осевой неоднородности по сути те же, что и при разливке стали в слитки:
структурная неоднородность, ликвация примесей, неравномерное
распределение температурных полей, усадка и сложно-напряжённые
состояния затвердевших объёмов стали [3].
В мировой практике поставленная задача решается электромагнитным
перемешиванием стали, разного рода механическими воздействиями
(наложением колебаний различной частоты, мягким обжатием),
оптимизацией температурно-скоростного режима и т.д. В данной статье
оценен предпочтительный [1,3-5] теплофизический метод воздействия на
процесс кристаллизации стали путём ввода микрохолодильников в
кристаллизующуюся заготовку.
Способы ввода инокуляторов в кристаллизующуюся заготовку и
механизм их воздействия
На сегодняшний день накоплен обширный теоретический и
практический материал по применению инокуляторов при непрерывной
разливке стали, имеются многочисленные патенты и опытнопромышленные разработки.
В работе [5] представлено широкое разнообразие способов ввода
инокуляторов. Однако в настоящее время в промышленности применяется
лишь несколько, в частности подача в кристаллизатор или промковш
трайб-аппаратом порошковой проволоки [6-8].
Эффект воздействия инокуляторов на процесс кристаллизации
состоит в создании искусственных зародышей кристаллов в объёме
металла (провоцируя гетерогенную кристаллизацию) и снятии перегрева
металла за счёт теплоты нагрева и плавления частиц [3]. При этом
достигается эффект измельчения структуры заготовки и увеличение
скорости кристаллизации.
В этой статье рассмотрено моделирование способа ввода порошка с
газом носителем в кристаллизатор МНЛЗ через полый стопор-инжектор с
целью изучения процессов распределения инокулятора в жидкой фазе
заготовки. Нужно сказать, что способ показал свою высокую
эффективность в частном случае – при вводе порошков высокоактивных
металлов, таких как Ti, Y [9].
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Задачи исследования
В ходе холодного моделирования необходимо изучить следующие
процессы, определяющие технологичность и условия практической
реализации способа вдувания и распределения порошка в кристаллизаторе:
1) формирование геометрических размеров циркуляционной зоны; 2)
характер поведения поверхности жидкости в кристаллизаторе при
всплывании газовых пузырьков; 3) гидродинамику жидкости и порошка в
кристаллизаторе.
Методика расчёта
Особенностью данного моделирования является наличие 4 ёмкостей
(промковш, защитная труба, кристаллизатор и полый стопор) и 4 фаз:
жидкость 1 (сталь), жидкость 2 ( шлакообразующая смесь – ШОС в
кристаллизаторе), газ-носитель, порошок. Очевидно, что достижение
полного подобия намеченных к изучению процессов невозможно, поэтому
методику необходимо разрабатывать таким образом, чтобы учесть лишь те
факторы и физические свойства материалов, влияние которых на процесс
существенно.
Расчёт проводится по π-теореме [10-13] и состоит из трёх этапов,
характеризующих подобие следующих величин:
1)
подобие скоростей потоков в кристаллизаторе на модели и
натуре [w],м/с;
2)
подобие глубины зоны проникновения трёхфазного потока в
жидкую фазу заготовки [l3ф],м;
3)
подобие характера бурления поверхности металла в
кристаллизаторе [lв],м.
Выбранные величины являются целевыми функциями, каждая из
которых имеет размерность и может быть измерена в процессе
моделирования.
Для каждой целевой функции определяются параметры и факторы, на
неё влияющие. Устанавливается априорная зависимость вида
y  f x1, x2 ,..., xn  , из которой при помощи π-теоремы получают безразмерные
критерии подобия и комплексную зависимость вида  y  F  x1,  x 2 ,...,  xn  .
По полученным числам подобия рассчитывается геометрический масштаб
модели и масштабы.
Подобие скоростей на модели и натуре
Прежде всего, рассмотрим факторы и параметры, влияющие на
гидродинамику процесса непрерывной разливки без вдувания газовзвеси.
Таковыми, по мнениям [3,14,15], являются Re, Fr, We. Критерий We не
влияет ни на одну из выбранных целевых функций, поскольку в
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рассматриваемом случае силы инерции жидкости несоразмерно велики в
сравнении с её поверхностным натяжением.
В работах [10,11,15-18] сказано, что Re является автомодельным в
случае развитого ламинарного либо турбулентного течения. А в
исследованиях [14] доказано, что для условий моделирования
непрерывной разливки стали при Re  13000 , что соответствует скорости
разливки 1,2 м/с, имеет место явление автомодельности, представленное на
рисунке 1, как зависимость числа Эйлера от числа Рейнольдса. Для
условий, наблюдаемых в защитной трубе
Re 

2  g  hпр.к.  d защ.тр.





2  9.8  0.7  0.03
 111178  1.1 105 ,
6
10

(1)

где
g – ускорение свободного падения, м2/с;
hпр.к. – высота уровня металла в промежуточном ковше, м;
dзащ.тр. – диаметр защитной трубы, м;
ν – кинематическая вязкость стали, м2/с;
а для наиболее турбулентных в кристаллизаторе с гидродинамическим
диаметром 0,3 м ещё больше:
Re 

2  9.8 1.2  0.3
 2426108  2.4 106 .
6
10

(2)

Рис.1 Зависимость числа Эйлера от числа Рейнольдса, доказывающая
автомодельность последнего в условиях непрерывной разливки стали
Это соответствует
Рейнольдса [11,16].

второй

автомодельной
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Поэтому достаточным условием подобия модели и натуры является
Re  13000 , при котором имеет место выраженный турбулентный режим
течения жидкости.
Очевидно, что влияние сил вязкого трения на процесс будет
минимально и определяющим будет критерий Фруда, характеризующий
соотношение сил инерции и тяжести в потоке.
В случае вдувания газовзвеси через полый стопор-инжектор в поток
жидкости, свободно вытекающий из промковша, газовзвесь будет
сообщать потоку жидкости секундный импульс [19]





iгв  f c  P   гв  wгв2 , Н,

где

 гв 

 г  Cп
1

Cп

(3)

– плотность газовзвеси, кг/м3;

п

fc – площадь сечения сопла, м2;
ΔP – избыточное давление газовзвеси, Па;
ρгв – плотность газовзвеси, кг/м3;
wгв – скорость газовзвеси, м/с;
Сп – удельный расход порошка, кг/м3;
ρг, ρп – плотность газа и порошка соответственно, кг/м3.
Исходя из закона сохранения импульса, суммарный импульс
трёхфазного потока, истекающего из защитной трубы диаметром dтр в
кристаллизатор, будет равен сумме секундных импульсов струи жидкости
іж и газовзвеси ігв.
i зф  f тр  w32ф   3ф  iж  iгв   ж 

где

 3ф 

 г  1C
1

Cгв

гв

 d2
4

 2  g  hж  iгв , Н,

(4)

– плотность трёхфазного потока, кг/м3;

ж

ρж – плотность жидкости, кг/м3;
Сгв – удельный расход газовзвеси, м3/кг жидкости.
2
2
– приведенный диаметр, описывающий площадь
d  dтр
 dст
входного отверстия трубы, не перекрытую стопором, м;
dст – диаметр сечения головки стопора, перекрывающего входное
сечение трубы; м;
g – ускорение свободного падения, м/с2,
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hж – высота столба жидкости, м.
Из формулы (4), можно определить скорость трёхфазного потока w3ф
iж  iгв
, м/с,
f тр  3ф

w3ф 

(5)

Тогда скорость потока определяется функцией
w3ф  f hж , g , d ,  ж , iгв  ,

(6)

Для приведения функции и факторов к безразмерному виду
воспользуемся π-теоремой. В зависимости присутствует n=6 величин и
k=3 основных единицы (кг, м, с), то есть получим n–k=6–3=3 критерия.
В таблице 1 представлены 3 безразмерных критерия: 1 симплекс (D) и
2 комплекса (Fr, I). Для возможности предварительной оценки их
достоверности рассчитываем приблизительные значения полученных
критериев.
Таблица 1 Приведение величин к безразмерному виду
ПредставПорядок Единица
Безразмерный
Величина
Масштаб
ляемая
величины измерения
критерий
единица
w3ф

1

м/с

1

2

10

Fr 

w32ф

-

-

g
hж

с
м

1
1
D

g
hж

10
10-1

м/с
м

d

10-2

м

-

-

ρж

103

кг/м3

ρж

кг

ігв

103

кг/м·с

-

-

g  hж

d
hж

1
I

iгв
 ж  g  hж3

После преобразования в критерии получим следующую зависимость:
Fr  f D, I  .

(7)

Результаты расчётов безразмерных комплексов представлены в
таблице 2 (расчёт выполнен исходя из порядка величин для натуры,
приведенного в таблице 1).
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Таблица 2 Порядок величин безразмерных критериев
Безразмерные величины из таблицы 1
Fr 

w32ф

D

g  hж

102

d
hж

I

10-1

iгв
 ж  g  hж3

102

Поскольку величины критериев из таблицы 2 не стремятся в
бесконечность или к нулю, то они адекватно характеризуют процесс [10].
Критерий Фруда Fr здесь характеризует соотношение сил инерции и
тяжести в потоке жидкости, вытекающем из защитной трубы в
кристаллизатор.
Безразмерный импульс I показывает соотношение секундных
импульсов газовзвеси, вдуваемой в струю металла через полый стопор, и
струи металла под действием собственного напора.
Подобие размеров глубины l3ф зоны проникновения трёхфазного
потока в жидкую фазу заготовки и гидродинамической обстановки в
кристаллизаторе
По данным работы [19] глубина проникновения l3ф газопорошковой
струи, определяющая величину и направление движения потоков в
жидкости, равна
l3ф 

где

4  iгв
, м,
  d c   гв

(8)

dс – диаметр фурмы, м.

В данном случае происходит истечение трёхфазного потока из
защитной трубы диаметром dтр в жидкую фазу под уровень, т.е. к
импульсу газовзвеси прибавляется импульс жидкости, записанный в
формуле (4)
l3ф  f h, g , d тр ,  ж , iгв ,

где
Δh – разница
кристаллизаторе, м.

уровня

жидкости

(9)
в

промковше

и

В зависимости (9) присутствует n=6 величин и k=3 основных единиц
(кг, м, с), то есть получим n–k=6–3=3 критерия.
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Таблица 3 Приведение величин к безразмерному виду
ПредставПорядок Единица
Безразмерный
Величина
Масштаб
ляемая
величины измерения
критерий
единица
l3ф

l3ф

10-1

м

-

-

L

Δh

100

м

-

-

H 

g
dтр
ρж

101
10-1
103

м/с2
м
кг/м3

g
dтр
ρж

м
кг

ігв

103

кг/м·с

-

-

d тр
h
d тр

1
1
1
I

iгв
 ж  g  hж3

В критериальном виде зависимость (9) запишется так
L  f I , H  .

(10)

Подобие
характера
бурления
поверхности
металла
в
кристаллизаторе
В условиях непрерывной разливки уровень металла контролируется
автоматически и его отклонение не должно превышать ±5 мм [20].
Поверхность метала в кристаллизаторе покрыта слоями жидкого и
полутвёрдого (размягчённого) шлака, на которых лежит спечённая и
порошкообразная шлакообразующая смесь (ШОС), поэтому можно
предположить, что характер бурления поверхности (высота волн lв)
определяется выражением
lв  f шос , шос ,  шос , qг , g , г , l3ф  ,

(11)

где
ρшос, νшос, δшос – плотность, вязкость и толщина слоя ШОС
соответственно;
qг – объёмный расход газа, м3/с.
В зависимости присутствует n=8 величин и k=3 основных единиц (кг,
м, с), то есть получим n–k=8–3=5 критериев.
В критериальном виде зависимость (11) запишется так
Lв  f Ga, Q, P, L3ф  .
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Для упрощения расчётов целесообразно уменьшить число критериев
за счёт их комбинирования.
Таблица 4 Приведение величин к безразмерному виду
ПредставПорядок Единица
Безразмерный
Величина
Масштаб
ляемая
величины измерения
критерий
единица
lв
ρшос

10-2
2

10

м
3

кг/м

-

-

ρшос

кг

lв

Lв 

 шос

1
Ga 

3
g   шос

νшос

10

-4

м

-

-

δшос

10-2

м

δшос

м

qг

10-4

м3/с

-

-

g

101

м/с2

g

с

ρг

100

кг/м3

-

-



l3ф

10-1

м

-

-

L3ф 

2
 шос

1
Q

qг
52
g   шос
12

1

г
шос
l 3ф

 шос

Смысл критерия Галилея как меры отношения сил, определяющих
процесс свободного движения, непосредственно неясен [11]. Поэтому
перепишем его следующим образом
Ga  Re2 : Fr   IF2 :  GF   IF   GF .

(13)

Теперь ясно, что критерий Галилея может быть представлен в виде
произведения двух комплексов, из которых один есть мера отношения
инерционной силы (I) к силе внутреннего трения (F), а другой – отношение
силы тяжести (G) к силе внутреннего трения (F). Тогда произведение
критерия Галилея и безразмерной плотности позволит полнее
охарактеризовать отношение сил инерции и тяжести (Архимедовой силы)
к силам внутреннего трения, действующих на пузырёк газа при
всплывании через слой ШОС:
Ar  Ga  P 

3
g   шос



2
шос



г
.
шос

(14)

Именно в форме (14) вводится обычно параметрический критерий,
характеризующий неоднородное поле плотности. Полученный комплекс в
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работах [11,12,16] называют критерием Архимеда. Он представляет собой
особого рода модификацию критерия Галилея, упростив которую, получим
 г  w2
Re :
  IF2 :  IG   IF   GF
g  l  шос
2

(15)

Из формулы (15) критерий Архимеда есть произведение двух
комплексов, из которых один есть мера отношения инерционной силы (I) к
силе внутреннего трения (F), а другой – отношение подъёмной силы (ΔG) к
силе внутреннего трения (F).
В таблице 5 показан порядок величин безразмерных критериев до и
после модифицирование.
Таблица 5 Порядок величин безразмерных критериев
Исходные комплексы и симплексы из таблицы 4
Lв 

lв

Ga 

 шос
0



Q

2
шос

3

10

Lв 

3
g   шос

qг
52
g   шос



12

0

г
шос

10
10
10
Модифицированные критерии
lв

 шос

100

Ar 

3
g   шос
2
 шос



г
шос

Q

101

L3ф 

-2

qг
52
g   шос
12

100

l 3ф

 шос

101
L3ф 

l3ф

 шос

101

После модифицирования функция (12) запишется так
Lв  f Ar , Q, L3ф 

(16)

Все рассмотренные критерии отвечают необходимому и достаточному
условиям подобия, выдвинутым в работах [12,13].
Расчёт масштаба модели
Прежде чем рассчитывать масштаб модели, рассчитаем число
степеней свободы, которым обладает рассмотренная система [11]. В
расчёте принято 8 величин (w3ф, ігв, ρж, ρг, ρшос, νшос, qг, l – линейный
размер), g с масштабом k g  1 не учитываем. Они связаны между собой 4
ограничительными условиями (Fr, I, Ar, Q).
Тогда число степеней свободы составит 8–4=4, т.е. лишь для 4
величин масштаб может быть выбран произвольно. К их числу, очевидно,
относятся ρж, ρг, поскольку для имитации стали и аргона в модели удобно
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использовать воду и воздух с плотностью при стандартных условиях. В
качестве остальных двух выбираем ρшос, νшос.
Таким образом, задача сводится к выбору шлакового покрова (а
именно ρшос, νшос) в модели кристаллизатора, при которых геометрический
масштаб модели не будет абсурден.
В данном случае система ограничена 4 условиями (одним штрихом
обозначается значение критерия для натуры, а двумя – для модели).
k i k ж  k g  k l3  1;
I "  I ' ;
 2
K "  K ' ;

k w  k ж k g  k l  k г  1;
или


3
2
 Ar "  Ar ' ;
k g  k l  k г k  k шос  1;
Q"  Q' ;

12
52
k q k g  k l  1.

(17)

Значение k g  1 можно отбросить, а систему для приведения к
линейному виду прологарифмировать. Тогда получим систему 4 линейных
параметрических уравнений
lg k i  lg k ж  3  lg k l  0;

2  lg k w  lg k ж  lg k l  lg k г  0;
3  lg k l  lg k г  2  lg k  lg k шос  0;

lg k  5  lg k  0;
l
 q 2

(18)

Эта система уравнений решается матричным методом в программе
Mathcad 2000 Professional, а её решением есть матрица X4×1. Для решения
необходимо переписать систему (18) таким образом, что бы левые части
всех уравнений содержали неизвестные слагаемые, а правые – известные.
Далее записываем 2 матрицы A неизвестных членов и B – известных,
для которых справедливо A·X=B. Откуда X=A-1·B.
 0 3

 2 1
A
0
3

 0.  2.5


1 0
lg k ж





0 0
lg k u  lg k ж


и B

0 0
2  lg k  lg k г  lg k шос 





0 1 
0



(19)

Значения kж  17 , kг  1,225 0,279 устанавливались постоянными, а
значения kρшос и kνшос изменялись в зависимости от свойств модельной
ШОС. В качестве модельной ШОС были опробованы вакуумное масло
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ВМ1, керосин и их смесь в различном соотношении [11]. Расчитанные
масштабы используемых величин приведены в таблице 6.

Рис.2 Схема модели установки для изучения распределения
инокулирующего порошка в жидкой фазе заготовки
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Таблица 6 Значения
масштабы величин
Модельный Плотност
материал
ь, кг/м3
ВМ1
912
ВМ1 +
керосин
857,5
(50/50)
Керосин
803

параметров модельных ШОС и рассчитанные
Вязкость,
м2/с
6,47·10-4

Рассчитанные масштабы
w3ф
l
ігв
qг
1,34
1,79
0,82
4,28

0,94·10-5

0,70

0,48

1,53·10-6

0,17

0,03

0,02

0,16

4,02·10-6 1,61·10-4

Проверка расчётных значений масштабов путём подстановки в
систему (17) подтвердила состоятельность методики и правильность
расчёта.
Среди рассмотренных жидкостей для моделирования ШОС в
кристаллизаторе наиболее удобной является смесь вакуумного масла ВМ1
и керосина в соотношении 50/50. Значение геометрического масштаба в
этом случае составляет 0,48 (1:2,08), что удовлетворительно для
построения физической модели (модель меньше оригинала в 2 раза).
Таблица 7 Масштабы модели
w3ф
l
ігв
ρж
0,70
0,48
0,02
0,14

ρг
4,39

νшос
1,30

ρшос
0,30

qг
0,16

Принятые масштабы модели и её схема с рассчитанными размерами
представлены в таблице 8 и на рисунке 2 соответственно. Размеры модели
выбраны для криволинейной МНЛЗ с радиальным кристаллизатором
сечением 300×350 мм и базовым радиусом 12 м. Выбор размеров
кристаллизатора обусловлен тем обстоятельством, что структурная
неоднородность и сегрегация наиболее ярко выражены в заготовках
крупного сечения.
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УДК 621.315.592
ОГЛЯД ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОЇ ПЛАВКИ
ДЛЯ РАФІНУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО КРЕМНІЮ1
Ю. О. Смашнюк
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Наведено стислий опис робіт та досліджень, що проводилися з
метою рафінування металургійного кремнію в електронно-променевих
установках. Показано результати цих робіт та проблеми з якими
стикалися дослідники. Описано можливості обробки кремнію газами в
електронно-променевих печах для видалення тугоплавких домішок,
зокрема бору.
Приведено краткое описание работ и исследований, которые
проводились с целью рафинирования металлургического кремния в
электронно-лучевых установках. Показаны результаты этих работ и
проблемы с которыми сталкивались исследователи. Описаны
возможности обработки кремния газами в электронно-лучевых печах для
удаления тугоплавких примесей, в частности бора.
A shot description of works and researches that were conducted to refine
the metallurgical silicon in electron beam facilities were given. The results of
these works and the problems faced by researchers were showed. The gases
processing capability of silicon in the electron-beam furnaces to remove
impurities of refractory, in particular boron, were described.
Вступ
Одержання кремнію (Sі) для фотовольтаніки та напівпровідникової
техніки є багатостадійним процесом з високою собівартістю та низьким
виходом придатного [1].
Спроби застосування електронно-променевої плавки (ЕПП) для
рафінування Sі спрямовані саме на зниження собівартості виробництва
кремнію сонячної (SoG-SІ) та напівпровідникової (SЕG-Si) чистоти.
Слід відзначити, що ЕПП в сучасній металургії є найбільш
ефективним способом рафінування металів та сплавів [2].
1

Робота виконана під керівництвом д.т.н., проф. С. В. Ладохіна, ФТІМС НАН України,
д.т.н., проф. В. С. Богушевського, НТУУ «КПІ»
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Огляд
Ефективність застосування ЕПП для рафінування металургійного
кремнію (МG-Sі) у минулому сторіччі вивчалась у різних країнах, а
протягом останніх років XX сторіччя найбільш інтенсивні дослідження у
цьому напрямку проводились вченими Німеччини і Японії.
Було показано, що електронно-променевий нагрів забезпечує
видалення з МG-Si таких домішок як Аl, Са, С та Р. Більш тугоплавкі
домішки Fе, Ті та домішки з більш низькою пружністю пари відносно до
Sі, а саме В, не видаляються.
Підставою для таких висновків є дослідження, проведені в інституті
Токійського університету (Іnstitute of Industrial Science) з використанням
електронно-променевої печі з однією гарматою потужністю 8 кВт [3].
На такій електронно-променевій печі здійснено:
1. Оцінку рафінування МG-SІ шляхом випаровування домішок з його
розплаву під час тигельної плавки.
2. Оцінку рафінування МG-Si шляхом сегрегації домішок при
направленій кристалізації розплаву під час напівбезперевного лиття у
кристалізаторі ковзання.
На рис. 1 приведено зміну вмісту домішок у МG-Si під час тигельної
плавки.

Рис. 1 Зміна вмісту домішок у МG-Si після ЕПП у мідному тиглі
Вивчення розподілу заліза у зливку при направленій кристалізації
показало, що вміст Fе збільшується за рахунок його сегрегації в сторону
рідкометалевої ванни від нижньої до верхньої частини зливка. При
потужності електроннo-променевого нагріву 5 кВт та швидкості
витягування зливка 2 мм/хв. вміст Fе не перевищує 1000 ррm. Збільшення
потужності нагріву до 6,9 кВт забезпечує одержання зливка з вмістом Fе
менше ніж 100 ррm тільки протягом 30 % довжини зливка, при тій самій
швидкості витягування (рис. 2).
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Рис. 2 Зміна вмісту Fe за довжиною зливка, одержаного з MG-Si
В роботі М. Блума (ALD Vacuum Technology GmbH, Німеччина) [4] на
підставі робот японських вчених [5, 6, 7] проведено порівняння
ефективності рафінування МG-Si від фосфору на прикладі електроннопроменевої тигельної плавки Sі та ЕПП Sі з використанням проміжної
ємності.
Як і у разі рафінування Sі від Аl та Са, потужність електроннопроменевого нагріву та час витримки розплаву є основними факторами які
визначають ступінь рафінування Sі від Р та Sb. Доведено, що використання
проміжної ємності є більш доцільним для інтенсифікації процесу
рафінування Sі від P, порівняно до електронно- променевої тигельної
плавки (рис.3).
В роботі присутні критичні зауваження щодо доцільності
використання тигельної плавки для рафінування Sі. Відмічається, що
процес електронно- променевої плавки у мідному водоохолоджуваному
тиглі супроводжується значними втратами Sі на випаровування - близько
10 %. Питомі втрати електроенергії при тигельній плавці значно
перевищують втрати електроенергії при плавці з проміжною ємністю.
Підтвердженням перелічених позитивних можливостей ЕПП є робота,
яку проведено в НВЦ «Титан» (м. Київ, Україна) [8]. Рафінування МG-Si
марки Кр0 здійснено з використанням двох проміжних ємностей та
кристалізатора для формування зливка. Проміжні ємності та кристалізатор
було виконано з кварцового скла. В табл. 1 наведено результати вивчення
зміни маси домішок у кремнію.
З одержаних даних видно, що спосіб ЕПП є ефективним для
рафінування МG-Si від легкоплавких домішок з високою пружністю пари.
В роботі [9], на підставі роботи [10] вказано, що для видалення з
кремнію В, використовують метод рафінування який полягає в зменшенні
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концентрації домішки В близь поверхні розплаву шляхом утворення
оксидів В. Бор видаляється з розплаву Sі випаровуванням сполук (оксидів
ВО, В2O, В2O3), тиск пару яких відносно високий. Зменшення концентрації
домішки В, внаслідок випаровування оксидів приводить до дифузійного
притоку домішки з об'єму розплаву до його поверхні і, як наслідок, до його
рафінування.

Рис. 3 Вміст Р у MG-Si після ЕПП з використанням проміжної ємності
Однак, електронно-променева плавка Sі здійснюється у вакуумі, для
забезпечення безперервної роботи джерел електронно-променевого
нагріву. Тому вважалось неможливим використання такого методу
обробки розплаву, в зв'язку з підвищенням тиску у технологічній камері
при додаванні пару або атмосфери газу до розплаву.
Авторам [4] вдалось здійснити обробку поверхні розплаву кремнію
киснем з забезпеченням безперервної роботи електронно-променевої
гармати при відносно високому вакуумі (9∙10-2 Па) в технологічній камері
установки. Для цього в дослідах використана газорозрядна електроннопроменева гармата (ГЕПГ).
Швидкість подавання кисню до зони плавки складала 70...80 мл∙хв-1.
Дослідні плавки проводили з використанням 150...200 г МG-Si у
мідному тиглі, який охолоджується водою (рис.4).
Для порівняння проведено плавки без використання та з
використанням подачі кисню до поверхні розплаву Sі в тиглі. Одержано
зразки кремнію діаметром 95 мм та максимальною висотою 20 мм (рис.5).
Результати хімічного аналізу вихідного МG-Si та Sі після двох
методів рафінування та пружність пару домішок Sі в наведено у табл. 2.
З табл. 2 видно, що додаткова обробка поверхні розплаву Si в тиглі
киснем забезпечила достатньо ефективне видалення B і P порівняно до
випадку класичної електронно-променевої плавки.
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Таблиця 1 Вміст домішок у металургійному кремнії Кр0 до та після ЕПП
Елемент
В
С
O
Мg
Аl
Р
Са
Ті
Сr
Мn
Fе
Nі
Сu
Аs

Масова доля домішок %
Свих
СЕПП
-3
4,5∙10
4,2∙10-3
0,13
0,13
0,26
0,18
-4
9∙10
1∙10-4
0,30
0,16
-4
18∙10
9∙10-4
0,11
0,015
-2
3,1∙10
2,5∙ 10-2
8,4∙10-3
7,4∙10-3
1,1∙10-2
0,9∙10-2
0,62
0,49
-3
8,2∙10
7,6∙10-3
9,7∙10-3
9,6∙10-3
3,4∙10-5
0,8∙10-5

Сеф, %
7
0
31
88
47
50
86
19
12
18
20
7
1
76

Рис. 4 Мідний водоохолоджувальний тигель з вихідним MG-Si
Виявлено, що концентрація бору в розплаві Sі спочатку обробки
зменшується до визначеного мінімального значення. Подальша
електронно- променева обробка рідкого Sі, внаслідок його випаровування
разом з оксидами В, приводить до збільшення концентрації В за рахунок
зменшення Sі в розплаві (рис. 6). Ця залежність визначається потужністю

326

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

електронно-променевого нагріву та часом впливу променя на ванну Sі.При
збільшенні цих параметрів Sі випаровується у вигляді летучого
монооксиду SiО, а бор видаляється випаровуванням сполуки B2O3.
Наслідком збільшення потужності з 5,1 до 10,5 кВт та часу обробки з 5 до
15 хв є зменшення маси зливка на 22 г. Випаровування Sі забезпечує
збільшення концентрації бору в зливку з 6,24 до 9,57 ррm.

Рис. 5 Загальний вид зразків рафінованого Si:
а – вид зверху; б – вид збоку; в – вид знизу
Таким чином, збільшення потужності електронно-променевого
нагріву та часу обробки приводить до збільшення концентрації В в Sі.
Ванну розплаву Sі слід обробляти визначений час для видалення В. В
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подальшому необхідне періодичне, додаткове завантаження рідкого Sі у
плавильну ємність та повторення процесу електронно-променевого до
одержання заданої маси зливка.
Таблиця 2 Хімічний склад зразків Si
ЕфективЕфективТиск
ність
Вихідний
ність
Після
пару,mbar,
Після
випаровуЕлемент
MG-Si,
випарову- ЕПП +O2,
при
ЕПП, ррm
вання
ppm
вання
ррm
0
1500 С
домішки,
домішки, %
%
-7
B
2,0∙10
8,45
8,030
4,97
5,820
31,37
4
Mg
4,4∙10
4,4
0,003
99,93
0,001
99,99
Al
1,8
18,8
0,012
99,94
0,011
99,94
P
3,2
0,060
98,13
0,036
98,88
2
Ca
8,6∙10
21,1
0,053
99,75
0,008
99,96
-4
Ti
4,8∙10
0,61
0,003
99,51
0,001
99,84
-2
Cr
4,6∙10
7,0
0,003
99,96
0,001
99,98
Mn
8,2
0,21
0,005
97,62
0,002
99,24
-3
Fe
8,4∙10
12,8
0,160
98,75
0,039
99,70
-3
Ni
3,5∙10
1,2
0,012
99,00
0,001
99,94
-1
Cu
3,8∙10
0,3
0,029
90,33
0,009
97,00
-3
Si
2,0∙10
Всього
70,07
8,37
5,929
Si,%
99,99219 99,99916
99,99941
Роботи в напрямку додаткової обробки поверхні розплаву Sі газом під
час електронно-променевої плавки також здійснено в Німеччині, про що
свідчить доповідь співробітників фірми ALD Vacuum Technology на
конференції «ebeam 2010» [11]. Проведено плавки з обробкою розплаву Sі
воднем. В якості вихідної шихти використано блоки мультикристалічного
кремнію марки UMG. Плавильна ємність - графітовий тигель.
Хімічний склад Sі до та після рафінування у табл. 3.
На підставі одержаних даних німецькі фахівці вважають, що обробка
поверхні розплаву кремнію є вельми перспективною при електроннопроменевій плавці для видалення бору. Пріоритетним напрямком
подальших їх досліджень є обробка кремнію киснем, тобто дослідження
виконанні авторами роботи [4].
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Таблиця 3 Хімічний склад Si до і після рафінування
Елемент
Fе
Аl
Р
Са
Ge
В
Інші метали
Чистота, % мас

Вихідна шихта, ррmw
83,7
63,7
56,5
26,6
8,4
3,0
15
99,97

Рафінований Sі, ррmw
0,2
0,2
0,2
1.5
1,8
2,5
<1
99,999

Рис. 6 Залежність концентрації В в Si від часу його обробки
електронним променем
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УДК 669.18:621
ВИКОРИСТАННЯ ФЛЮСІВ, ВМІЩУЮЧИХ СПОЛУКИ
РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ ТА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ ПРИ ЕШТ
О. В. Топіха, М. П. Волкотруб
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В даній роботі досліджено вплив добавок з’єднань РЗМ та ЛЗМ на
в’язкість та електричну провідність промислового флюсу АН-295.
В данной работе исследовано влияние добавок соединений РЗМ и
ЩЗМ на вязкость и электрическую проводимость промышленного флюса
АН-295.
In this paper the influence of additive compounds of rare earth metals and
alkaline earth metals on the viscosity and electrical conductivity of industrial
flux AN-295.
В останні роки на багатьох підприємствах країни впроваджена
технологія отримання виливків методами електрошлакового кокільного
(ЕКЛ) та відцентрового (ВЕШЛ) електрошлакового лиття. Ці методи
основані на електрошлаковій тигельній плавці з використанням
низькофторидного флюсу АН-295. В першу чергу, вибір цього флюсу
обумовлено забезпечити потрібну стійкість футерівки плавильної ємності
щодо дії шлакового розплаву. Але такі фізичні властивості як електрична
провідність, в’язкість та температура плавлення флюсу АН-295 не завжди
забезпечує потрібний комплекс технологічних потреб для отримання
якісних відливок. Необхідність у нових флюсах, які мали б специфічні
властивості, стала актуальною при виробництві відливків з міді та мідних
сплавів, високонікелевих сплавів, аустенітних сталей та інші.
В останні роки пошуки нових флюсів для ЕШТ привели до
використання з’єднань рідкоземельних (РЗМ) та лужноземельних (ЛЗМ)
металів в якості компонентів флюсів. Відомо, що РЗМ та ЛЗМ володіють
великою спорідненістю до кисню та сірки.
В даній роботі досліджено вплив добавок з’єднань РЗМ та ЛЗМ на
в’язкість та електричну провідність промислового флюсу АН-295,
показана можливість успішного використання нових композицій флюсів
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при ВЕШЛ виливків із високонікелевого сплаву ЖС6К, приведені
результати порівняльних досліджень якості металу.
Дослідження фізичних властивостей флюсів були проведені при
температурах 1100…1800 °C.
Результати досліджень показали, що в’язкість флюсу АН-295 (рис.1)
змінюється в межах від 0,008 до 0,25 Па.с в інтервалі температур
1800…1450 °C. Введення в шлак до 50% суміші фторидів РЗМ, Са, Ва, Sr
знижує його температуру плавлення з 1420 до 1340 °C. Також відмічається
зниження в’язкості: при 1700 °C з 0,08 до 0,025 Па.с, а при 1500 °C з 0,185
до 0,038 Па.с. Це пояснюється тим, що при однакових розмірах аніон
кисню несе вдвічі більший заряд, ніж аніон фтору, а кисень сильніше
поляризує катіони, що призводить до зменшення частки іонного зв’язку в
оксидах в порівнянні з фторидами.

Введення в шлак від 20 до 40% оксидів РЗМ істотно впливає на
зниження його в’язкості при порівняно високих температурах (1600…1800
°C), а при більш низьких температурах політерми в’язкості наближаються
один до одного. Так, при температурі 1400 °C в’язкість флюсуу АН-295
рівна 0,25 Па.с і 0,20 Па.с при додаванні оксидів РЗМ, тобто стає менше на
20%. При температурі 1700 °C в’язкість шлаку, що містить 30% оксидів
РЗМ, в порівнянні з чистим шлаком знизилась в 2,3 рази (з 0,08 до 0,025
Па.с) (рис.2).
Спільна добавка 15% оксидів РЗМ і 15% оксидів Ва і Sr більш
інтенсивніше знижує в’язкість флюсу АН-295 при температурах
1600…1800 °C, ніж добавки лише оксидів РЗМ. Так, при температурі 1600
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°C в’язкість флюсу понизилась з 0,12 до 0,012 Па.с, а при температурі
1700 °C – з 0,08 до 0,012 Па.с (рис.4.) . Знижується температура плавлення
і в’язкість флюсу АН-295 при введенню в нього оксидів РЗМ і ЛЗМ можна
пояснити утворенням в них легкоплавких евтектик, що вміщують певну
кількість цих елементів.

При додаванні оксидів РЗМ та ЛЗМ до флюсу АН-295 також змінює
його електропровідність. Так, електропровідність флюсу АН-295 (рис.3) в
інтервалі температур 1500…1800 °C прямо пропорційно збільшується з 25
до 160 См/м. Додавання до флюсу АН-295 30% оксидів РЗМ рівномірно
підвищує електропровідність в зазначеному інтервалі температур від 75 до
170 См/м.

333

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

Введення в флюс АН-295 одночасно 15% оксидів РЗМ і 15% оксидів
ЛЗМ приведе до ще більш інтенсивного підвищення його
електропровідності .

Це все свідчить, що додавання з’єднань РЗМ та ЛЗМ в флюс АН-295
покращують його технологічні властивості. Також слід зазначити, що це
дозволяє знизити температуру заливки металу і одночасно достигнути
задовільної формуємості поверхні виливка. Добавки РЗМ та ЛЗМ
підвищують рафінуючи здатність флюсу.
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UDC 537.868:536.421.4
USING ELECTROMAGNETIC EFFECT ON STRUCTURE AND
PROPERTIES OF METALS AND ALLOYS
O. I. Trudonoshyn, O. L. Prach, K. V. Mykhalenkov, V. M. Rybak
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
Рассмотрено использование электромагнитных полей для
обработки металлов и сплавов в жидком состоянии и при
кристаллизации. Описаны и проанализированы возможные механизмы
влияния электромагнитных полей на образование и рост зародышей.
Выявлена необходимость дальнейших исследований и изучения
процессов, протекающих на границе S-L.
Розглянуто використання електромагнітних полів для обробки
металів та сплавів у рідкому стані та під час кристалізації. Описано та
проаналізовано можливі механізми впливу електромагнітних полів на
утворення та ріст зародків. Виявлено необхідність подальших
досліджень та вивчення процесів, що протікають на межі S-L.
We consider the use of electromagnetic fields in the processing of metals
and alloys in the liquid state and during crystallization. The possible
mechanisms of the effects of electromagnetic fields on the formation and
growth of primary crystals were described and analyzed. The need for further
research and detailed study of the processes occurring at the S-L processing
were identified.
Introduction
The mechanical properties of a molten metal largely depend on the grains’
size and the structure’s dispersion. The smaller size of the dendrites and the
distance between the branches of the second order, the less interdendritic
liquation and higher mechanical properties of the crystal structure. Reducing the
rate of growth of dendrites increases the nucleation time, which leads to a
refinement of the structure.
The problems of the research
There are many theories of the impact of electromagnetic fields on
processes occurring in the melt during crystallization. There are many
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experimental data that confirm or refute these theories. Therefore it is necessary
to summarize and analyze existing data.
Applications of electromagnetic fields in metallurgy
Magnetohydrodynamic devices create in metal of the castings
electromagnetic forces that can effectively manage the movement of the melt,
heat - and - mass transfer processes and also a structure, properties and the form
of the castings [1]. Electromagnetic stirring and electromagnetic crystallizers are
used in continuous casting billets. MHD casting machines are used for special
kinds of casting. Crystallization of alloys in weightlessness (continuous casting
aluminum alloys) is becoming a more common method, which is realized by
using an electromagnetic force of pressure, that is induced by the magnetic field
of high frequency [3]. During the MHD treatment of a crystallizing metal the
magnetic field created by an electromagnet (or solenoid), in the gap of which
there placed the casting form or crucible [2].
The electromagnetic effects on the structure of a crystallizing metal
Casting with electromagnetic stirring (EMS). Unequal distribution of the
electromagnetic forces in the liquid phase of hardening iron leads to the
circulation of a liquid metal in a closed volume.
The direction of movement does not always coincide with the thermal
convection of metal, and its speed can be adjusted within wide limits. The
turbulent flow, that occurs during EMS near the front of crystallization,
increases the effective coefficient of thermal conductivity by three orders, and
diffusion coefficient by six orders. This leads to the equalization of temperature
and chemical composition throughout the volume of the liquid phase, increasing
its total overcooling, reducing the thickness of the thermal and hydrodynamic of
the boundary layers. This leads to the formation of mostly globular crystals and
grinding macrostructure. The growth of the column crystals is suppressed by
changing the temperature gradient and increasing the content of segregates
before the front of solidification (caused by their strengthened influx of the
interdendritic space under the action of the capillary forces and the injection of
the turbulent flow) [4].
At the same time the EMS increases the chemical macro heterogeneity
casting and enriches its central part with fusible components (sulfur in steel).
With the wrong combination of the parameters of the process there occurs the
striped structure, the pollution of non-metallic inclusions and intermetallics
increases, the structure deteriorates, there arises microporosity.
The electromagnetic vibration (EMV). In the processing of treatment of the
melt mechanical vibration and ultrasonic impact are carried out by
magnetostriction and piezoelectric transducers. Although the results of this
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treatment in general are positive, but this method has several disadvantages. The
cores used for the transmission of the vibrations to the melt dissolve very
quickly in the molten metal and it causes undesirable pollution of the cast. In
addition, the cavitation of intensity decreases with a distance from the
transducer, so using this method is possible In the processing of treatment of
metallic melts in a small scale. Getting rid of these defects allows the use of the
electromagnetic vibration [5].
The electromagnetic vibration can be achieved by various combinations of
fixed and variable, electric and magnetic, perpendicular and one-directed fields
and currents of varying amplitude and frequency [5-9].
In processing the electromagnetic vibration there occurs grinding grain, the
structure becomes more dispersed, the degree of degassing increases.
The leakage of these processes is explained [5-9] by the process of
cavitation. The electromagnetic vibration leads to cavitation on the verge of S-L,
which causes high pressure in the melt, which stimulates the heterogeneous
nucleation or fracture of branches of dendrites. However, in literature, there is
no conclusive information about mechanism which is more efficient for grinding
grain by the electromagnetic vibration.
The treatment of the electromagnetic fields. Researchers [1,3,10-15]
distinguish the treatment by weak (with induction of several mT to 1.0 T) and
strong (5-10 T) fields. Their impact on the molten metal is different.
The physical phenomena involved in the treatment by weak fields, are
based on the excitation the electromagnetic forces in the object by the
interaction of induced currents and external magnetic fields (constant or
variable). In the case of strong magnetic fields the dominant magnetic forces are
proportional to the magnetic permeability of the material, size and gradient of
the applied magnetic field. Strong magnetic fields cause in the melt the strength,
which may exceed the other forces. This allows to provide the powerful impact
on almost any material either electro-conductive or dielectric ones [11].
But the influence of magnetic fields is not sufficiently studied, the results
of experiments are contradictory and the theories which describe the mechanism
of the effect is sometimes antithetic [1,3,10-15].
For example, in the majority of investigations there indicates that in the
treatment of metals by the electromagnetic fields during their cooling, changes
in the structure are connected with increasing rate of crystallization. However,
various researchers explain the nature of this phenomenon differently. This
electromagnetic field in EMS or EMV influence on grinding the structure of
castings, by increasing convection, which leads to the formation of more
embryos. So the speed of crystallization increases due to the nucleation rate [57]. The results of investigations [14] indicate that the rate of crystallization
increases due to ascending the rate of growth of dendrites. The author [14]
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indicates that the magnetic fields suppress convective stirring and reduce the
intensity of heat - and - mass transfer in the liquid phase.
Most investigations indicate that the magnetic fields influence on diffusion
layer at the interface S-L. The authors of [1, 12-13] point to decrease in the
diffusion layer, resulting in grinding the structure. But in the work [15] the
author found expansion of the diffusion layer, resulting in increased grain size.
Conclusions
Taking into account the results of most studies, we can conclude that the
electromagnetic effect of grinding the structure of alloys in the process of
crystallization, is probably based on the reduction of diffusion zone at the
interface, which in its turn reduces the concentration overcooling. As a result,
the growth rate of dendrites is reduced, thus the time for nucleation increases.
This assumption is confirmed by the results of the work [16]. Convection
currents contribute clipping branches of dendrites that become new centers of
crystallization.
However, at present it is not enough this experimental data. Therefore it is
necessary to conduct new researches in this direction.
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UDC 669.716:669-178:536.421.4
ALUMINUM ALLOY STRUCTURE FORMATION UNDER THE
ACTION OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD
O. I. Trudonoshyn, O. L. Prach, V. M. Rybak, K. V. Mykhalenkov
National Technical University of Ukraine
«Kyiv Polytechnic Institute»
В роботі досліджено вплив сильного електромагнітного поля на
алюміній і його сплави під час кристалізації. Запропоновано механізм
впливу поля на утворення і зростання зародків.
В работе исследовано влияние сильного электромагнитного поля на
алюминий и его сплавы во время кристаллизации. Предложено механизм
влияния поля на образование и рост зародышей.
The influence of a strong electromagnetic field on aluminum and its
alloys during solidification was investigated in the work. The mechanism of
field effect on the nucleation and growth of embryos was suggested.
Introduction
The physical phenomena involved in the treatment by weak fields, are
based on the excitation the electromagnetic forces in the object by the
interaction of induced currents and external magnetic fields (constant or
variable). In the case of strong magnetic fields the dominant magnetic forces are
proportional to the magnetic permeability of the material, size and gradient of
the applied magnetic field. Strong magnetic fields cause in the melt the strength,
which may exceed the other forces. This allows to provide the powerful impact
on almost any material either electro-conductive or dielectric ones [3].
The problems of the research
The influence of magnetic fields is not sufficiently studied, the results of
experiments are contradictory and the theories which describe the mechanism of
the effect is sometimes antithetic.
Most investigations indicate that the magnetic fields influence on diffusion
layer at the interface S-L. The authors of [1, 4-5] point to decrease in the
diffusion layer, resulting in grinding the structure. But in the work [7] the author
found expansion of the diffusion layer, resulting in increased grain size.

341

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

The aim of this study is to confirm or refute the widespread theory of
mechanism of the influence of the electromagnetic fields on the alloy during
solidification.
The methods of the research
We have developed the schematic diagram of the experimental system
based on an electromagnet for the treatment of aluminum alloys during their
crystallization by electromagnetic fields (fig. 1).
The samples of alloys in the alundum crucible 5 were prepared in the oven
of electroresistance. The samples were overheated at 150 C above the solidus
temperature. Then they were moved into the electromagnet gap and were
inserted at the stand 6. There alloys cooled and solidified in the electromagnetic
field. The temperature range of cooling in all cases was maintained the same.
1 – an electromagnet;
2 – a ferromagnetic
C-type
system;
3 – a coil;
4 – a transformer;
5 – an alundum crucible;
6 – a stand.

5 6
3

1

2

4

Fig. 1 The scheme of the experimental device for the electromagnetic effects on
the formation of cast alloy structures
The metallographic investigations were carried out on the optical
metallographic microscope “Neophot-32”. The microstructures were studied
after etching templates by different reagents recommended for the investigated
alloys in the special literature. The samples were treated by the field with the
induction of 0,3, 0,5 and 0,7 T. For the control samples the field was not created.
The alloys of the system Al-Fe, Al-Si and aluminum А9 (99,9%) were
investigated.
The results of the research
During the research the following results were obtained (fig. 2 - fig. 6).
As you can see in the figures, with increasing magnetic field, there was the
structure refinement of the investigated alloys and aluminum of technical purity.
In the case of the alloys of the Al-Fe - system the needles of the phase θ (FeAl3)
were ground and transformed into compact form.
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Fig. 2 Microstructures of an Al + 5 % Si a) control sample,
b) B = 0,3 T, c) B=0,5 T, d) B = 0,7 T
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1 0 0 μm

a)

1 0 0 μm

1 0 0 μm

b)

d)

b)

c)
d)
Fig. 3 Microstructures of an Al + 7 % Si a) control sample, b) B = 0,3 T,
c) B=0,5 T, d) B = 0,7 T
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Fig. 4 Microstructures of an Al + 2% Fe a) control sample, b) B = 0,3 T,
c) B=0,5 T, d) B = 0,7 T
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a)
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d)
Fig. 5 Microstructures of an Al + 6% Fe a) control sample, b) B = 0,3 T,
c) B=0,5 T, d) B = 0,7 T
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d)
Fig. 6 Microstructures of an aluminum A0 a) control sample, b) B = 0,3 T,
c) B=0,5 T, d) B = 0,7 T

The obtained results give the grounds for confirming the main mechanism
of grinding the structure (fig. 7).

Fig. 7 Schematic representation of the process for reducing the diffusion layer
Due to the electromagnetic effects, the convective flows in a solidifying
melt increase. This phenomenon causes the averaging of the chemical
composition of the melt, as well as reducing the temperature gradient. As a
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result of it the concentration supercooling reduces. The diffusion layer
decreases, which leads to refinement of the structure.
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УДК 669.347.7
ПИТАННЯ І ПРОБЛЕМИ ПЕРЕРОБКИ ГАЛЬВАНОШЛАМІВ
В МЕТАЛУРГІЇ
Філіпенко О.В
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Підприємства чорної металургії мають можливість переробляти в
себе значну частину своїх відходів, доля утилізації яких на металургійних
комбінатах перевищує 90 % . При цьому необхідно зазначити, що
головною проблемою металургійних підприємств є не утилізація
відходів, а зменшення їх утворення. Рішенням багатьох проблем є
переробка гальваношламів.
Предприятия
черной
металлургии
имеют
возможность
перерабатывать у себя значительную часть своих отходов, доля
утилизации которых на металлургических комбинатах превышает
90%. При этом необходимо отметить, что главной проблемой
металлургических предприятий является не утилизация отходов, а
уменьшение их образования. Решением многих проблем является
переработка гальваношламов.
Steelmakers have the ability to convert from a large portion of its waste,
the proportion of waste which the metallurgical plants in more than 90%. It
should be noted that the main problem of metallurgical enterprises is not
recycling, and reduction of their education. The solution of many problems is
the galvanic processing.
Вступ
Відомо, що проблеми охорони навколишнього середовища та
економного використання ресурсів, які раніше розглядались окремо,
потребують комплексного сумісного розгляду.
Основними принципами концепції стійкого розвитку людства,
викладеними в Декларації "Повестка дня XXI века" (Ріо-де-Жанейро, 1992
р.), є зниження рівня забруднення навколишнього середовища та
ресурсозбереження.
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Постановка задач дослідження
В цей час перед металургією однією з найважливіших проблем є
зниження питомих витрат сировинних матеріалів та енергії на одиницю
виробленої продукції.
Необхідно відмітити те, що підприємства чорної металургії мають
можливість переробляти в себе значну частину своїх відходів, доля
утилізації яких на металургійних комбінатах перевищує 90 % . При цьому
необхідно зазначити, що головною проблемою металургійних підприємств
є не утилізація відходів, а зменшення їх утворення.
Виходячи із закордонного досвіду, стратегія зменшення кількості
відходів повинна виділятися серед інших напрямків як пріоритетна, тому
що значно дешевше скоротити утворення відходів в процесі виробництва,
ніж потім вкладати кошти в їх утилізацію.
Слід відмітити, що в чорній металургії постійно зростають об'єми
відходів, які залучаються до виробництва металопродукції. Разом з тим ця
проблема продовжує залишатися дуже гострою та актуальною. Подальше
накопичення відвалів та відстойників відбувається на більшості переділів.
Це приводить до економічних втрат, які пов'язані із невикористанням
промислової цінності вторинних матеріалів, а також з витратами на їх
збереження.
Сучасна
концепція
утилізації
відходів
на
металургійних
підприємствах передбачає багаторазове використання вторинних
ресурсоцінних матеріалів для потреб власного підприємства або за його
межами за умов їхньої переробки.
Металургія і машинобудування України є великими світовими
споживачами сировинних матеріалів, у тому числі залізної руди,
феросплавів та ін. Феросплави необхідні для виробництва високоякісних
сталей і сплавів, що використовуються для виготовлення деталей з
високими експлуатаційними характеристиками.
Як правило, леговані сплави, використовувані для виробництва
виливків, містять хром, нікель, молібден, молібден та ін. у кількостях до
2,5-10 % .
Збільшення обсягів виробництва металопродукції з високоякісних
сталей і сплавів викликає необхідність залучення до металообігу
дефіцитних і дорогих легуючих елементів у великих кількостях.
Це обумовлює необхідність розробки ефективних ресурсозберігаючих
технологій одержання високоякісних сплавів, реалізація яких можлива в
різних умовах діючих виробництв.
Так, наприклад, виробництво економно легованих чавунів, що мають
підвищену міцність і зносостійкість, у більшості випадків стримується
дефіцитом і високою вартістю феросплавів. Разом з тим у ряді суміжних
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галузей утворюється велика кількість дешевих і доступних вторинних
матеріалів і напівфабрикатів, що містять такі ефективні зміцнюючі
елементи як нікель, хром, ванадій, молібден та ін. Використання при
виробництві сплавів відходів суміжних виробництв, що містять оксиди
кольорових металів, дозволяє заощаджувати сировину, паливо й енергію,
розширює сировинну базу промисловості, зменшує шкідливий вплив
відходів на природне середовище.
Відомо, що до 10 % нікелю, 2 - 5 % вольфраму, ванадію, молібдену і
кобальту від світового виробництва йде в суміжні з металургією
виробництва, причому в ряді випадків ці елементи не входять до складу
кінцевої продукції, а виконують допоміжну роль.
Велика кількість кольорових металів використовується в хімічному,
нафтохімічному та інших аналогічних виробництвах для виготовлення
каталізаторів, що являють собою багатокомпонентні системи, до складу
яких входять оксиди кольорових металів.
У металообробці утворюється велика кількість твердих дисперсних
відходів, що містять нікель, хром, молібден, ванадій та інші метали.
Фракційний склад таких відходів дуже незручний для їхньої переробки.
Серед численних відходів господарської діяльності особливе місце
займають високотоксичні гальваношлами, що містять кадмій, берилій,
свинець, ртуть, ванадій, молібден, кобальт та інші.
На початку 90-х років у Росії, з більш 20 млн. т неутилізованих
високотоксичних відходів, 0,75 млн. т склали шлами гальванічного
виробництва. Незважаючи на значне, в останні роки, зниження обсягу
виробництва (приблизно 40 - 50 %) проблема утилізації шламів і стічних
вод гальванічних цехів залишається для країн СНД однією з найбільш
важливих.
Ці відходи відносяться до 1 класу токсичності й об'єднані в окрему
групу за принципом обов'язкової утилізації і безпечного захоронення .
Захоронення небезпечних промислових відходів - дорогий захід і в
промислово розвинених країнах коштує $ 485 за 1 т, у той час як витрати
на переробку в промисловому масштабі складають $ 195.
Висновки
Факт переробки таких відходів, як гальваношлами дав би величезну
користь металургії вцілому. Проте в Україні відсутні підприємства, куди б
можна було відправляти ці відходи на переробку. Організація таких
виробництв є одним із першочергових завдань через те, що
гальваношлами, накопичені на вітчизняних підприємствах, містять у
своєму складі особливо цінні елементи, а саме нікель, хром, молібден,
ванадій та ін., так необхідні в Україні.
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УДК 669.714
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИХОДУ КОНЦЕНТРАТУ ТА ЛЕТЮЧИХ
ПРОДУКТІВ ПЛАВКИ ВІД СТРУМУ ДУГИ ТА ЧАСУ ПЛАВКИ
ПРИ ПЕРЕПЛАВЦІ ГАЛЬВАНОШЛАМІВ
О. В. Філіпенко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Технологія металообробки в ряді випадків передбачає використання
електро- і фізико-хімічних методів обробки деталей, які включають
нанесення захисних покриттів, захисно-декоративних покриттів і
виготовлення деталей складної конфігурації з хромонікелевих сплавів.
Технология металлообработки в ряде случаев предусматривает
использование электрои физико-химических
методов обработки
деталей, которые включают нанесение защитных покрытий, защитнодекоративных
покрытий и
изготовления деталей
сложной
конфигурации из хромоникелевых сплавов.
Tech metal in some cases involves the use of electro- and physicochemicalmethods of details, which include the application of protective
coatings, protective and decorative coatings and manufacturing parts of
complex with hromonikelevyh alloy.
Вступ
Технологія металообробки в ряді випадків передбачає використання
електро- і фізико-хімічних методів обробки деталей, які включають
нанесення захисних покриттів, захисно-декоративних покриттів і
виготовлення деталей складної конфігурації з хромонікелевих сплавів.
При такій технології металообробки втрачається значна кількість
легуючих елементів у вигляді оксидних і гідроксидних сполук, які можуть
бути повернуті у металообіг при виробництві металопродукції.
Однак для отримання легуючих елементів з вказаних сполук
необхідно розробити нові металургійні технології, які забезпечують
високий вихід металевої основи.
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Постановка задач дослідження
З метою отримання вихідних даних для подальшого проведення
досліджень за даними хімічного аналізу гальваношламів, було визначено
вміст легуючих елементів у лігатурі та надана належна оцінка потенційної
можливості для їх використання при отриманні легованих чавунів та
сталей.
Результати досліджень
На рис. 1 показано зміну виходу концентрату та летючих продуктів із
переплавленого шламу електрохімічної обробки в залежності від сили
струму , який є одним із основних технологічних параметрів процесу. Із
наведених даних витікає, що при збільшенні сили струму дуги вихід
концентрату зменшується при одночасному збільшенні кількості
видалених летючих продуктів. Це пояснюється тим, що при збільшенні
сили струму дуги температура її збільшується. Це явище спостерігається
до деяких визначених значень сили струму, після чого температура
циліндричної частини дуги фактично залишається незмінною. За деякими
даними, температура дуги підвищується при силі струму до 1000 А.
З підвищенням сили струму та, відповідно, температури дуги
інтенсивно видаляються волога, органічні складові та монооксид вуглецю,
який є продуктом відновлення оксиду металу вуглецем. За рахунок більш
повного видалення летючих компонентів вихід твердого концентрату по
відношенню до плавленої початкової шихти зменшується. Збільшення
концентрації летючих компонентів, видалених при плавці, свідчить про
повноту реакцій, які мають місце в розплаві в процесі відновлювальної
плавки в плазмовій печі.
При постійних величинах сили струму та довжини дуги, витратах
відновлювача на протікання процесів відновлення оксидів впливає
тривалість плавки. Такі дані, одержані при переплаві шламів гальванічної
ванни нікелювання електрохімічної обробки деталей наведені на рис. 2.
Аналіз цих даних показує, що зі збільшенням тривалості плавки за
рахунок високого перегріву та часу витримки розплаву в печі
спостерігається більш повне видалення летючих компонентів із рідкої
ванни.Особливо це помітно при переплаві шламів гальванічної ванни.
Характер зміни кількості вилучених летючих компонентів для обох шламів
однаковий.
При збільшенні тривалості плавки, яка включає в себе розплавлення
шихти і перегрів розплаву, більш повно видаляються летючі компоненти.
Тому абсолютна кількість виходу твердого концентрату зменшується.
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Gл,%

Gк,%

Рис. 1 Залежність виходу концентрату та летючих продуктів плавки від
струму дуги

Gл,%

Gк,%

Рис. 2 Залежність виходу концентрату та летючих продуктів від часу
плавки
Висновки
При обробленні наданої інформації були встановленні наступні факти:
1. З підвищенням сили струму та, відповідно, температури дуги
інтенсивно видаляються волога, органічні складові та монооксид вуглецю,
який є продуктом відновлення оксиду металу вуглецем. За рахунок більш
повного видалення летючих компонентів вихід твердого концентрату по
відношенню до плавленої початкової шихти зменшується. Збільшення
концентрації летючих компонентів, видалених при плавці, свідчить про
повноту реакцій, які мають місце в розплаві в процесі відновлювальної
плавки в плазмовій печі.
2. При збільшенні тривалості плавки, яка включає в себе
розплавлення шихти і перегрів розплаву, біль повно видаляються летючі
компоненти. Тому абсолютна кількість виходу твкрдого концентрату
зменшується.
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УДК 669.187.56
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОЇ НАПЛАВКИ ДИСКРЕТНИМ
МАТЕРІАЛОМ НА КРИСТАЛІЗАЦІЮ НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ
К. І. Цудіков, Д. Ф. Чернега1, Кусков Ю. М.2
1

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
2
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона
Описано технологію виготовлення якісних зразків із чавуну і сталі.
Вибір критеріїв для порівняння. Опис розробленого струмопідвідного
кристалізатора для плавок.
Описана технология изготовления качественных образцов из чугуна и
стали. Выбор критериев для сравнения. Описание разработанного
токоподводящего кристаллизатора для плавок.
The technology of manufacturing high-quality samples of steel. Selection
criteria for comparison. Description of the developed current-conducting mold
for melting.
Позитивний вплив введення дискретної присадки в рідкий метал
відомо здавна. Ще Гріньон у1863 розливав чугуни у дріб, а потім
розплавляв[1]. Зараз, це суспензійне литво, ввід інокулярів та інші.
Виявилося, що і при обробці присадкою відносно малого і швидко
кристалізуємого обсягу металу, що має місце при зварюванні і наплавці,
можливо також міняти умови кристалізації металевої(зварювальної) ванни
і, в кінцевому підсумку, властивості металу[2].
Основна задача досліджень – встановлення закономірностей впливу
розмірів дискретного наплавляємого матеріалу, і відповідно, його
структури, на параметри кристалізації і мікроструктуру наплавляємого
матеріалу.
В якості об’єкту дослідження вибраний наплавочний дріб різних
фракційних складів. Матеріали, які використовуються для виготовлення і
наплавки валків гарячої прокатки – нелегований, хромонікелевий і
хромистий чавуни і високо вуглецева хромонікелемолібденова сталь.[3-5]
Змінювані технологічні параметри були наступні:
- хімічний склад дробу;
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- фракційний склад дробу(0,8–4мм);
- масова швидкість подачі присадки(0,5–2кг/хв.);
- швидкість обертання шлакової ванни(0–40об/хв.);
Вибрано критерій, який найбільш вірно відображає структурні зміни в
металі. Так як властивості металу багато в чому визначаються величиною
зерна кристалізованого металу, то в якості порівнюваних параметрів
кристалізації були вибрані:відстань між дендритами ІІ-го порядку, для
дендритної кристалізації. Тому, що вони не відкидають осей третього
порядку в широкому інтервалі швидкостей охолодження (від 103 до
105град./с). Поява останніх призводить до виклинювання осей нижчих
порядків.
На відміну від дендритної структури в ряді сплавів наплавляємий
метал набуває, при кристалізації, комірчасту структуру. В основі цього
процесу лежить формування пористої структури однієї з фаз. Це явище
пов'язують з перерозподілом домішок між кристалом і сплавом в процесі
затвердіння, а також зі ступенем переохолодження для даного хімічного
складу. У результаті цього поверхня фронту кристалізації набуває
комірчастий рельєф.
Для вимірювання такої структури вибрали два структурних критерії:
середній діаметр комірок в полі зору мікроскопа і середня відстань між
центрами комірок.
З наплавлених злитків абразивними кругами вирізали зразки. Для
порівняння умов кристалізації по всьому перетину злитка зразки
вирізалися з його країв і середини. Для виключення впливу на
кристалізований метал поверхневого охолодження і охолодження від
стінок кристалізатора. Зразки вирізали згідно схеми, представленої на рис.
1.

Рис 1 Схема вирізки зразків для металографічного дослідження: 1к - край
злитку; 1с - середина злитка
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Для проведення експериментів був сконструйований і виготовлений
струмопідвідний кристалізатор діаметром 180 мм, в якому отримували при
торцевій наплавці злиток металу товщиною до 30мм. Така форма злитків в
значній мірі полегшила виготовлення зразків для дослідження.
Для отримання наплавленого металу в струмопідвідному
кристалізаторі (СПК) , з якого досить просто можна виготовляти зразки
для металографічних і спеціальних досліджень, найбільш підходить
торцеве наплавлення(рис. 2). Піддон найкраще виготовляти з графіту, т. к.
графітовий піддон можна використовувати багато разів, з нього легко
знімається наплавлений метал, при його застосуванні забезпечуються
ідентичні умови наплавлення, як при використанні різних типів присадних
матеріалів. Єдиний недолік – можливість навуглецювання наплавленого
металу. Проте попередні експерименти показали, що практично цього не
відбувається: вміст вуглецю по висоті злитку змінювалося в межах 3,8 ...
4,2%, тобто в межах марочного складу.

Рис. 2 Експериментальна установка для електрошлакової наплавки
дискретним присадним матеріалом: 1 – дозатор, 2 – піддон, 3 – опора,
4 – водо охолоджуваний електрод з графітовим наконечником,
5 – захисна футерівка, 6 – струмопідвідний кристалізатор,
7 – наплавляється заготовка із сталі, 8 – графітовий піддон,
9 - водоохолоджуваний струмопідвід
У даному дослідженні не ставили перед собою завдання оцінити
характеристики наплавлення основного і наплавленого металів. Наплавку
виконували з відсутністю основого металу на піддоні.
Одержання металу для дослідження виконувалось по наступній
технологічній схемі. В стаціонарному струмопідвідному кристалізаторі на
графітовому водоохолоджуваному піддоні за домопогою додаткового
водоохолоджуваного електрода наводилася шлакова ванна. Після її
наведення кристалізатор працює самостійно. При досягнені стабільності
електрошлакового процесу на поверхню шлакової ванни дозатором
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подавався дріб, який проходячи через шар шлаку, плавиться и формується
в умовах водооходжуваних стінок кристалізатора у злиток висотою 25-35
мм. Із злитка вирізається повздовжній темплет, який розрізається так, щоб
вийшло три зразка для дослідження – два з краю злитка(метал
сформувався у стінок кристалізатора) і один з середини злитка.
Висновки: Розроблена методика впливу технологічних параметрів
електрошлакової наплавки дискретним матеріалом на кристалізацію
наплавленого металу. Зараз проводиться обробка отриманих даних, яка
дозволить розробити оптимальну технологію наплавки прокатних валків
дискретним наплавочним матеріалом.
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УДК 669.18 Д95
ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ ДЕСУЛЬФУРАЦИИ МЕТАЛЛА ПРИ
ОБРАБОТКЕ НА УКП ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОДУВКИ
АРГОНОМ
В. В. Чаленко, С. А. Когтев
Донецкий национальный технический университет
Кинетика процесса десульфурации стали шлаком преимущественно
определяется интенсивностью маcсопереноса примеси в объёме металла. В
связи с этим в металлургической практике принято считать, что скорость
десульфурации тем выше, чем больше расход аргона при обработке на
УКП, что объясняется ускорением массообмена в объёме расплавленного
металла. Однако подобная зависимость не является прямо
пропорциональной.
В данной статье представлены результаты изучения влияния
интенсивности продувки аргоном на УКП на степень удаления серы из
металла в шлак. В частности, рассмотрен вопрос влияния размеров
продувочного пятна, возникающего на поверхности расплава, на степень
десульфурации.
Для оценки достигаемой степени десульфурации стали на УКП в
зависимости от длительности обработки с учётом основных
технологических параметров можно воспользоваться выражением [1]:

hs 

1
1  exp( B(1  ))



1

1



,
(1)
где B – безразмерный параметр, характеризующий условия контакта
металл-шлак;
λ – безразмерный параметр, характеризующий шлак.
Параметр λ находится из выражения:

  Ls  M l ,

где Ls – равновесный коэффициент распределения серы;
ML – относительная масса шлака.
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Коэффициент распределения определяется по методике, изложенной в
[2] с использованием оптической основности. Вначале находится
сульфидная емкость шлака:

lg(Cs ) 

22690  54640
 43.6  25.2
T
,

(3)

где Λ – оптическая основность шлака.
j
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j

N n

i i

i 1

(4)

Λi – оптическая основность чистого компонента шлака;
Ni – мольная доля компонента шлака;
ni – количество атомов кислорода, приходящийся на один атом
металла в оксиде;
j – количество атомов шлака.
Далее находится коэффициент распределения:
lg( Ls )  lg(Cs ) 

2360
 0.384  lg( a[ o ] )
T

(5)

где a[o] – активность кислорода в стали.
Параметр B определяется из выражения:
B  Ks 

A
t
V

(6)

3

где V – объем стали, м .
Известно, что при атмосферном давлении и температуре t=16250C
кинетический коэффициент десульфурации можно найти из выражения[1]:

K s  8.9 102

F
A

(7)
Часто в расчётах площадь поверхности контакта металл-шлак
принимают постоянной. Однако при изменении интенсивности продувки
размер площади контакта между шлаком и металлом A может заметно
изменяться из-за появления, так называемого, продувочного пятна:

А  Апов  Апятн

,
Для расчёта величины площади продувочного
воспользоваться следующим выражением [3]:
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Апятн  0, 414  F 0.22  H 3.78  ((1  11.6  F 0.74  H 2.46 )1.5  1) ,

(9)

3

где F - интенсивность продувки, м /т;
Н – глубина ванны, м.
Следовательно, в формулах 7 и 6 следует применять значение А
вычисленное по формуле 8.
На рисунке представлены результаты расчётов по формуле (1) с
учетом и без учета размеров продувочного пятна. Во всем рассмотренном
диапазоне расходов наблюдаются существенные расхождения в
полученных результатах. Уже при расходах превышающих 0,08 м3/т
разница в результатах расчета достигает 10%. Более того, полученные
зависимости имеют разный вид. А увеличение интенсивности продувки
свыше определенного значения ведет к уменьшению степени
десульфурации металла за период обработки.

Рис.1 Сравнение результатов расчёта теоретических значений η.
В таблице 1 представлено сравнение фактических показателей
степени десульфурации ηфакт, полученных для реальных плавок на
Донецком металлургическом заводе, с рассчитанными для этих же
условий.
Таблица 1 Сравнение фактических и теоретических показателей η
ηтеор
0,66
0,66
0,68
0,69
0,72
0,72
0,72
0,73
ηфакт
0,62
0,66
0,67
0,69
0,64
0,68
0,72
0,66
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В целом можно отметить достаточное хорошее совпадение
результатов. В расчет не принималось изменение расхода аргона по ходу
обработки.
Проведенное исследование показало, что при расчете достигаемой
степени десульфурации металла в процессе обработки стали на УКП
следует принимать во внимание изменение площади границы раздела шлак
металл. Кроме того, увеличивать интенсивность продувки расплава
инертным газом с целью интенсификации процесса десульфурации можно
лишь до определенных пределов. При больших расходах может
наблюдаться обратный эффект – уменьшение степени десульфурации
металла, обусловленное уменьшением площади контакта между шлаком и
метллом.
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УДК 621.745.55
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ШИХТОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Д. Ф. Чернега, В. Н. Нещадим, М. И. Прилуцкий, М. А. Бондарук
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
Запропонована формула для визначення металургійної цінності
залізорудних окатишів, яка отримана за допомогою техніко-економічних
методів обробки статистичної інформації виробництва продукції
Предложена формула для определения металлургической ценности
железорудных окатышей, которая получена с помощью экономикоматематических методов обработки статистической информации
производства продукции.
Эффективность производства чугуна в значительной степени
определяется подготовкой железорудного сырья. Важным вопросом
планирования и практики доменного производства является правильная
оценка сырья с точки зрения металлургической ценности. Под
металлургической ценностью сырья понимают совокупность его
металлургических свойств и качеств, которые определяют техникоэкономические показатели плавки. Например, при оценке железной руды
нужно учитывать ее содержание оксидов железа, состав пород, наличие
вредных и полезных примесей, гранулометрический состав, прочность и
т.д. В отличие от металлургической ценности под экономической
ценностью понимают стоимость поставляемой руды, которая фактически
определяется стоимостью ее добычи.
Эти оценки не совпадают. Например, если богатая, чистая, кусковая
руда добывается открытым способом с минимальными затратами, то при
высокой металлургической ценности ее стоимость может быть очень
низкой. И наоборот, если бедная кремнеземистая и сернистая руда
добывается шахтным способом на большой глубине, то металлургическая
ценность руды будет низкой, а затраты на добычу велики.
Предложено, например [1], оценивать богатство руды показателем:
А= (Fe * 100) / (Fe + н.о.)
(1)
где А - показатель богатства руды;
Fe - содержание железа в руде, %;
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н.о. - нерастворимый осадок (SiO2 + Al2O3), %
Развитие подготовки железорудного сырья к плавке требует также
уточнения основного принципа оценки. Нельзя определять цену руды как
разницу между ценой чугуна и стоимостью руды, кокса, флюса и
энергетических затрат. Необходимо учитывать также стоимость
подготовки руды: дробления, усреднения, обогащения, окускования.
В таблице 1 [2] представлена характеристика концентратов, руд и
окатышей ГОКов Украины и для них рассчитан показатель богатства руды
(А). Оценивая качество железных руд, концентратов и окатышей,
получаемых на Украине с точки зрения требований, предъявляемых к
качеству железорудных материалов в промышленно развитых странах,
вынуждены констатировать тот факт что практически по всем параметрам
украинские шихтовые материалы не соответствуют требованиям,
предъявляемым к качеству в промышленно развитых странах. Так,
основной показатель - содержание железа в среднем около 63% (а нужно
63-66), а содержание SiO2, Na2O, K2O превышает стандарт промышленно
развитых стран.[3]
Это означает, что горнорудные предприятия должны все больше
переходить на обогащение руд по соображениям качества.
При определении качества железорудных окатышей необходимо
иметь в виду, что их качество оказывает резкое влияние на уровень затрат
у потребителя при различных технологических схемах использования
этого железорудного сырья.
Основными технологическими схемами являются: а) производство
чугуна - производство стали; б) металлизованные окатыши - производство
электростали.
В зависимости от схем использования качество окатышей проявляется
по-разному. Так, повышение содержания железа в окатышах,
используемых для бескоксовой металлургии (вторая схема), обеспечивает
более высокую экономию энергетических затрат по сравнению с
использованием в доменном производстве (первая схема).
Для обобщенной оценки качества железорудного сырья необходимо
привести отдельные показатели к единому критерию, величина которого
отражала бы совокупный уровень качества. В этом случае единственным
выражением ценности металлургического сырья может быть его
стоимостная оценка. Подход к оценке совокупного уровня качества с
экономических позиций является наиболее правильным, так как в
конечном счете эта оценка выражается в затратах на производство
металла, полученного из руды того или иного качества.
Для указанных целей следует использовать стоимостные показатели,
учитывающие изменение затрат только в сфере потребления.
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Это объясняется тем, что продукция с одинаковым уровнем качества
при неизменных условиях потребления всегда обеспечивает равные
затраты потребителя при ее использовании (без учета стоимости самой
продукции).
В практике известен и применяется обобщающий показатель качества
железорудного сырья - показатель металлургической ценности. Порядок
определения металлургической ценности сводится к следующему:
рассчитывают все затраты на плавку данной железорудной продукции в
конкретных условиях металлургического производства, затем из заранее
установленной стоимости 1 т чугуна вычитают все затраты кроме
стоимости расходуемой железорудной продукции и остаток делят на
расход руды на 1 т чугуна или умножают на выход чугуна из 1 т данной
продукции.
Расчет показателя металлургической ценности представляет собой
весьма трудоемкий процесс, так как при его определении обычно
производятся полные расчеты материальных и тепловых балансов
доменной плавки, позволяющие установить основные технологические
показатели металлургического использования железорудного сырья и на
их базе затраты в доменном производстве.
Практика работы предприятия требует разработки упрощенных, но в
то же время надежных методов определения металлургической ценности,
исключающей необходимость выполнения полных расчетов доменных
шихт и технико-экономических показателей доменной плавки.
Ниже приведена формула для определения металлургической
ценности железорудных окатышей, которая получена с помощью
экономико-математических
методов
обработки
статистической
информации производства продукции :
Мц = -22,703 + 0,800 Х1 + 3,446 Х2 - 0,258 Х3 - 1,100 Х4
(2)
где Мц - металлургическая ценность окатышей;
Х1 - содержание железа в окатышах, %;
Х2 - основность окатышей (СаО + MgO) / (SiO2 + Al2O3), доли ед.;
Х3 - содержание мелочи 0-5 мм в готовых окатышах, %;
Х4 - среднее квадратическое отклонение по содержанию железа в
окатышах, %.
При создании модели было принято, что железорудные окатыши
используются в доменном производстве совместно с офлюсованным
агломератом, содержащим необходимое количество флюсов и
марганцевых добавок (добавки сырого известняка для марганцевой руды в
доменную шихту исключается).
Формулы подобного типа представляют собой инструмент для
количественной оценки, позволяющей не только выявить результат
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действия целой группы единичных параметров качества, но и учесть в
"чистом" виде влияние каждого из них на металлургическую ценность.
Коэффициенты при Х1, Х2, Х3, Х4 являются одновременно
коэффициентами пропорциональности: они показывают, на какую
величину изменяется металлургическая ценность (или затраты в доменном
производстве на 1 т окатышей) при изменении каждого свойства на
единицу. Ниже приведены данные о величине экономического эффекта,
получаемого в доменном производстве при улучшении потребительских
свойств окатышей, грн/т окатышей:
Повышение:
Содержание железа на 1 %
+ 0,800
Основности
+ 0,345
Содержания мелочи на 1%
- 0,258
Среднего квадратического отклонения на +- 0,1%
- 0,110
С помощью разработанной модели можно давать оперативную оценку
совокупного уровня качества железорудных окатышей при анализе его
изменения по сравнению с предыдущим периодом или с уровнем качества
фабрик окомкования других предприятий.
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УДК 669.18.046.7
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ДУГОВЫХ
СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧАХ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Д. Ф. Чернега, Н. А. Прозоров
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
Розглянуті процеси впливу постійного електричного струму на
хімічний склад рідкого металу в електродугових сталеплавильних печах
постійного струму.
Рассмотрены процессы влияния постоянного электрического тока на
химический состав жидкого металла в электродуговых сталеплавильных
печах постоянного тока.
Es sind die Prozesse des Einflusses des elektrischen Gleichstroms auf die
chemische Zusammensetzung des flüssigen Stahls im Gleichstromlichtbogenofen
betrachtet.
Практика работы большинства дуговых сталеплавильных печей
основана на использовании переменного тока. В начале 80-х начаты
интенсивные инженерные разработки по переводу сталеплавильных
агрегатов на постоянный ток. При этом ставились задачи: а) снижения
расхода графитовых электродов; б) снижения расхода огнеупоров; в)
уменьшения
пылеобразования;
г)
улучшения
условий
труда
обслуживающего персонала (снижения уровня шума).
Технология выплавки стали в ДСП постоянного тока не имеет
существенных отличий от технологии производства в печи переменного
тока. Однако необходимо учитывать также возможность протекания
электрохимических процессов при прохождении через ванну постоянного
тока (дегазация, раскисление, десульфурация). При направленном
прохождении электрического тока через металл происходит перемещение
(называемое электропереносом, электродиффузией или электромиграцией)
собственных ионов или ионов примесей к катоду или аноду.
Известны результаты проведения исследований удаления из металла
водорода под воздействием постоянного тока, что вызывает интерес, как
познавательного характера, так и применение этого явления в
промышленных условиях. До настоящего времени проведен целый ряд
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исследований в лабораторных и заводских условиях на ряде черных
металлов. На рис.1 представлены изменения газонасыщенности
высокоуглеродистого жидкого металла (стали У8) при пропускании через
него постоянного электрического тока.

Рис.1 Изменение газонасыщенности высокоуглеродистой жидкой стали У8
при пропускании через нее постоянного электрического тока
Из рис.1 видно, что происходит перераспределение водорода по
полюсам и в конечном итоге значительное уменьшение газонасыщенности.
В первые 10 минут происходит резкое нарастание содержания водорода
возле катода, а возле анода – уменьшение. Через 35-40 минут содержание
водорода в металле устанавливается в среднем до 1,75…1,85 см3/100г и в
дальнейшем почти не происходит изменения его концентрации в обеих
областях. Вероятно, сказывается либо недостаточная сила тока для
дальнейшего понижения содержания водорода либо химический состав
металла. Последний может оказать такое воздействие, что не весь водород
будет существовать в виде катионов. Возможно, какая-то часть находится
в виде химических соединений или в виде слабоподвижных анионов.
Известно также, что при пропускании тока через сталь, легированную
кремнием (до 2% Si), уменьшается количество электроактивного водорода.
Некоторое повышение содержания водорода на «аноде» может быть из-за
местного скопления водорода или неточности определения (рис.1).
С увеличением температуры металла и силы пропускаемого через
него тока неравномерность распределения водорода увеличивается при
прямой полярности, подтверждением чему является возрастание
содержания водорода после выключения тока по наполнению изложниц.

369

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

При обратной же полярности неравномерность его распределения
уменьшается.
Водород, скапливаясь возле отрицательного электрода, по-видимому,
удаляется в атмосферу по схеме:
Н+ + е- = [Н]; [Η] + [Η] = Н2газ
Образование атомарного водорода возможно лишь при наличии
значительного числа «свободных» электронов в единице объема металла.
Образование атомарного водорода приводит к уменьшению его
растворимости, а образование молекул Н2 будет облегчать его удаление из
верхних слоев.
Известно также предположение удаления водорода из шлаковой фазы.
Поскольку водород в шлаке находится в виде иона ОН-, то процесс
удаления его идет по реакции выделения воды на аноде:
4ОН-шл = 2Н2Огаз + О2газ + 4е
Если проводить повторное насыщение металла водородом после
пропускания через него постоянного электрического тока, то металл будет
обладать гораздо меньшей газопоглощающей способностью.
Объем удаляемого водорода возрастает с увеличением количества
электричества, прошедшего через металл (рис.2).

Рис. 2 Зависимость количества удаляемого водорода из жидкого металла
при пропускании через него постоянного тока разной силы (5, 15 и 18 А)
Интенсивность
и
полнота
удаления
водорода,
степень
неравномерности распределения его между полюсными областями зависит
от начальной концентрации водорода в металле, силы тока (точнее, его
плотности) и продолжительности его пропускания через металл. Практика
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применения постоянного тока в большой металлургии свидетельствует о
том, что в среднем содержание водорода в стали (как легированной, так и
углеродистой) перед разливкой уменьшается на 15-25% по сравнению с
обычными плавками.
Дегазация металла с помощью пропускания через него постоянного
тока безопасна для обслуживающего персонала, не связана с применением
слишком сложного оборудования и сравнительно проста по организации.
Известна также идея организации электрохимического раскисления
стали. Если жидкий металл является катодом, то на границе раздела
жидкий металл - твердый электролит, растворенный в металле кислород
ионизируется [О] + 2е = О2- и под действием электрического поля
внедряется в кристаллическую решетку твердого электролита. Пройдя
через твердый электролит по анионным вакансиям, анионы кислорода
разряжаются, отдавая электроны аноду на границе его с твердым
электролитом
О2- = О + 2е и далее О + О = О2. При этом происходит
загрязнение металла продуктами раскисления.
В частности, электролизные эффекты наблюдались с компонентами
шлака, например, восстановление железа, марганца и хрома со шлака,
когда жидкий металл является катодом, и наоборот, их окисление при
нагревании дугой прямой полярности.
При рассмотрении влияния постоянного тока (при прохождении его
через ванну и межфазную границу шлак - металл) на процесс
десульфурации приходится учитывать мнение многих исследователей о
том, что при высоких температурах и достаточно подвижных шлаках
удаление серы происходит по реакции [S] + 2е = S2-. При пропускании
постоянного тока ионы Са2+ в шлаке переносятся к поверхности жидкой
стали, где они взаимодействуют с ионами серы, образуя стабильный
сульфид кальция.
Влияние тока на изменение содержания и распределения азота и
неметаллических включений не обнаружено.
Несмотря на как будто бы очевидные технологические преимущества
использования постоянного тока на дуговых сталеплавильных печах,
создание промышленных установок сдерживалось рядом причин:
отсутствием достаточно мощных и надежных в эксплуатации
преобразователей тока; отсутствием (для обработки больших масс
металла) высококачественных огнеупоров, способных находиться в
контакте с жидким металлом длительное время и др. Поэтому в настоящее
время достаточной информации о том, как протекают процессы удаления
примесей из жидкой ванны при воздействии постоянного тока на большие
массы металла в ковше, еще не имеется.
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Однако за последнее десятилетие удалось решить ряд проблем:
созданы надежно действующие тиристорные преобразователи тока, новые
высокоогнеупорные материалы для футеровки сталеплавильных агрегатов
(в том числе и с малым электросопротивлением), а также надежно
действующие конструкции, обеспечивающие ввод в ванну электродов с
водяным или газовым охлаждением и т.д. В результате этого
электродуговые сталеплавильные печи интенсивно переводятся с
переменного на постоянный ток.
В настоящее время уже работает большое число электропечей
постоянного тока, расход графитовых электродов в которых значительно
ниже, чем в печах переменного тока. Печи на постоянном токе имеют
простую механическую конструкцию, но электрооборудование их более
сложно. Окончательные выводы относительно других показателей работы
(расход электроэнергии, стойкость футеровки подины с подовым
электродом, конструкция подового электрода и др.) при сравнении этих
инженерных решений еще не сделаны.
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УДК 669.715.018.28
ЛИВАРНІ АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ ДЛЯ ЄМНОСТЕЙ ЗБЕРІГАННЯ
ВОДНЮ
Д. Ф. Чернега, В. Ф. Сороченко, П. Д. Кудь
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Пропонується технологія створення пошарових ємностей зберігання
водню, де в якості конструкційних матеріалів використовуються
алюмінієві сплави типу АК8М3 і АК9.
Предлагается технология создания послойных емкостей хранения
водорода, где в качестве конструкционных материалов используются
алюминиевые сплавы типа АК8М3 и АК9.
The technology at creation of layer hydrogen-storing barrels on the basis
of application of the aluminum alloys of type AK8M3 and AK9 by us as a
constructive materials is propose.
Вступ
Подальший прогрес у використанні енергоресурсів буде базуватись на
використанні атомної та розвитку водневої енергетики з застосуванням
екологічно чистого виду палива. На даному етапі розвитку техніки
використання водню, як екологічно чистого виду палива, поки що не
набуло широкого застосування в промисловості, транспортних засобах та
побуті, оскільки технології одержання молекулярного водню до
теперішнього часу є досить затратними і на сучасному розвитку
енергетики є неекономічними.
Не менш важливою є проблема зберігання водневої енергії
безпосередньо на транспортних засобах. При цьому необхідний
компактний, легкий, малогабаритний і, головне, безпечний метод
зберігання водню. В даний час існує п’ять промислових методів зберігання
водню. Це зберігання газоподібного водню при атмосферному тиску або
близькому до нього (в газгольдерах, підземних сховищах); зберігання
стисненого газоподібного водню в резервуарах високого тиску (в балонах і
великомасштабних сховищах); зберігання у вигляді гідридів металів;
кріогенного зберігання у вигляді матеріалів, що адсорбують водень;
зберігання рідкого водню. Найбільш широкого застосування набув спосіб
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зберігання водню у стисненому газоподібному стані, оскільки він не є
складним і проблематичним.
В Україні для зберігання водню у газоподібному стані (до 19,6 МПа)
використовуються балони об’ємом від 20 до 50 літрів із вуглецевих і
легованих сталей. Резервуари спеціального призначення з робочим тиском
до 61,7 МПа і об’ємом до 80 літрів виготовляються із високолегованих
марок сталей 30ХГСА, 20ХН4ФА і 08Х18Н10Т, які володіють високим
комплексом технологічних і механічних властивостей. Однак, цим
матеріалам в процесі їх експлуатації притаманна «воднева деградація»,
розвиток якої визначається швидкістю обезвуглецювання контактного
шару з воднем, а це, в свою чергу, призводить до зниження механічної
міцності і щільності конструкції резервуарів зберігання водню.
З метою усунення вищезгаданих недоліків резервуарів зберігання
водню, підвищення надійності його транспортування та зменшення втрат
водню у навколишнє середовище, цим ємностям необхідна спеціальна
внутрішня оболонка, яка б захищала стальну стінку від взаємодії з воднем
при високому тиску. Можливий також другий напрямок, що полягає у
створенні комбінованих балонів, де внутрішня стінка виконана з
корозійностійкого алюмінієвого сплаву, а зовнішня - з високоміцного
алюмінієвого сплаву або композиційного полімерного матеріалу. Це дасть
можливість підвищити термін експлуатації ємностей і усунути втрату
водню у навколишнє середовище.
Останнім часом в цьому напрямі ведуться інтенсивні наукові
дослідження. Так, в роботі [1] показано, що найбільш підходящим для
створення непроникних, бар’єрних по відношенню до водню, покриттів є
електролітичні і хімічні мідні, срібні і золоті покриття. Ці метали не
розчиняють водень, непроникні для нього і не взаємодіють з ним, а тому
вони можуть з успіхом використовуватись як покриття внутрішньої
поверхні стінок балонів, виготовлених із нержавіючих сталей аустенітного
класу. Зовнішня оболонка таких балонів виготовляється із полімерного
матеріалу по традиційній технології. Однак, технологія створення таких
ємностей характеризується значними затратами і складністю їх
виготовлення.
Використання алюмінієвих сплавів, що характеризуються малим
коефіцієнтом дифузії водню, доброю герметичністю і корозійною
стійкістю у водневому середовищі, при виготовленні біметалевих і
комбінованих балонів зберігання водню, дозволить в значній мірі знизити
металоємність конструкції, собівартість виготовлення та подовжити термін
їх експлуатації.
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Постановка завдання
В статті ставилось завдання показати, що використання
корозійностійкого сплаву типу АК9 в якості захисної бар’єрної оболонки
при виготовленні біметалевих балонів та поєднання корозійностійкого
сплаву типу АК9 (для внутрішньої стінки) і високоміцного сплаву типу
АК8М3 (для зовнішньої силової стінки) при виготовленні комбінованих
балонів дозволить створити ємності для зберігання водню принципово
нової конструкції.
Методика проведення експерименту
Сплави типу АК9 і АК8М3 виплавлялись в печі опору СШОЛ-1,6/12М3 з використанням як первинних, так і вторинних шихтових матеріалів.
Приготовлені в печі опору розплави при температурі 1013±10К
піддавались спочатку водневій обробці а потім – позапічній комбінованим
модифікатором відповідно розробленій технології, що приведена в роботі
[2].
При створенні біметалевих балонів зберігання водню ємність перед
нанесенням бар’єрної оболонки на стальну стінку спочатку піддавалась
поверхневій обробці з наступним алітуванням її внутрішньої поверхні
спеціальним сплавом відповідно технології, що наведена у роботі [3].
Нанесення захисної бар’єрної оболонки на стальну стінку ємності
відбувалось шляхом заповнення балону розплавом типу АК9, витримкою у
розплаві протягом 5-7 хвилин з подальшим видаленням його із розплаву та
установленням у спеціальному контейнері. Після установлення у
контейнері ємність піддавалась круговому обертанню зі швидкістю 300350 об/хв. протягом 10-12 секунд, потім кантувалась на 1800 і з її
горловини розплав зливався у підведену знизу виливницю.
При створенні комбінованих балонів зберігання водню розплав типу
АК8М3 зливався у порожнину металевої форми, що була сформована між
металевою стінкою кокіля і керамічним стрижнем. Після охолодження
виливка в металевій формі до температури 573 К з порожнини виливка
видалявся керамічний стрижень, проводилось очищення його поверхні і
встановлення керамічного стрижня меншого діаметру з метою отримання
внутрішньої бар’єрної стінки товщиною 3 мм. Після заповнення щілини
між зовнішньою силовою стінкою та керамічним стрижнем рідким
сплавом типу АК9 і охолодження виливка до температури 573 К, з його
порожнини видалявся керамічний стрижень, рознімалась металева форма і
видалялась пошарова заготовка типу «стакан». Така технологія
забезпечила виготовлення однієї з половин ємності у вигляді деталі типу
«стакан», де зовнішня силова оболонка товщиною 8 мм виконана зі сплаву
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типу АК8М3, а внутрішня захисна бар’єрна оболонка товщиною 3 мм – зі
сплаву типу АК9.
Визначення хімічного складу сплавів проводилось з допомогою
системи якісного емісійного спектрального аналізу МФС-8 відповідно
ГОСТ 7727-81. Механічні випробування стандартних зразків з цих
сплавів та зварних з’єднань проводились на розривній машині типу FP
100/1.
Дослідження корозійної стійкості сплавів типу АК8М3 і АК9 в
залежності від способів їх обробки здійснювали відповідно до прискореної
стандартної методики ГОСТ 9.021-74 у помірно кислому розчині 3 % NaCl
+ 1 % HCl протягом 24 годин при температурі 298 К. Вивчення структури
сплавів проводилось з використанням оптичних мікроскопів МИМ-8 і
Неофот-21.
Технологічність сплавів типу АК8М3 і АК9 щодо зварювання
досліджувалась при п’ятикратному збільшенні на зразках для механічних
випробувань після їх руйнування і наступного з’єднання половин з
допомогою аргонно-дугового зварювання.
Результати досліджень
Спектральний аналіз сплавів типу АК8М3 і АК9, отриманих згідно
вище приведеної технології, показав наступний хімічний склад цих
сплавів, який приведений у таблиці 1.
Таблиця 1 Хімічний склад сплавів типу АК9 і АК8М3, що
пропонуються в якості конструкційних матеріалів для ємностей зберігання
водню
Марки
сплавів
типу
АК9
типу
АК8
М3

Si
8,0
8,1

Хімічний склад сплавів, %
Основні компоненти
Домішки, не більше
Сума
Cu Mg Mn
Ti
Be
Zr
Al Fe Cu Zn інші домішок
-

1,4 0,25 0,12 0,125 0,09 ост. 0,7 ≤1,0 0,3 0,25

3,5 1,5

0,2

0,15

0,15

0,11 ост. 0,6

-

0,5 0,25

2,25
1,35

Як слідує з таблиці 1, ці сплави відрізняються, в першу чергу, вмістом
міді та незначним коливанням вмісту титану, цирконію і берилію, як
ефективних модифікаторів алюмінієвих сплавів.
Наявність берилію та підвищений вміст магнію в цих сплавах, з
урахуванням результатів досліджень [2], будуть значно підвищувати їх
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корозійну стійкість у помірно кислому середовищі. Використання
комплексної обробки розплаву, яка включає водневу та позапічну обробку
рідкого металу комбінованим модифікатором, буде сприяти подальшому
росту корозійної стійкості цих сплавів [2,3]. Втрата маси дослідними
зразками сплаву типу АК9 після циклу випробувань складає 2,41 г/м2∙год, а
сплаву типу АК8М3 – 3,8 г/м2∙год. Після застосування ряду технологічних
операцій (пластичної деформації 5 %, штучного ступінчатого старіння та
полірування поверхні) корозійна стійкість цих сплавів продовжує зростати.
Втрата маси дослідними зразками сплаву типу АК9 значно зменшується і
досягає рівня 1,65 г/м2∙год, тоді як у сплаву типу АК8М3 вона складає
2,8 г/м2∙год. Порівнюючи дані, що стосуються втрати маси дослідними
зразками, можна стверджувати, що сплав типу АК9 значно перевищує по
корозійній стійкості сплав типу АК8М3, а тому пропонується його
використовувати в якості захисної бар’єрної оболонки в ємностях
зберігання водню.
Крім достатньо високої корозійної стійкості сплав типу АК9 повинен
характеризуватись надійним зчепленням на границі розділу двох
компонентів сталі і алюмінієвого сплаву, що особливо важливо при
виготовленні біметалевих балонів. Визначення міцності міжфазного
з’єднання стальних зразків з алюмінієвим сплавом типу АК9 проводилось
на біметалевих зразках, що були виготовлені відповідно до методики в
роботі [3].
Установлено, що біметалеві зразки характеризуються пониженою
міцністю в порівнянні з суцільно відлитими, оскільки їх тимчасовий опір
розриву коливався в межах 0,7-0,75 від σв вихідного сплаву типу АК9.
Причому руйнування біметалевих зразків відбувалось переважно на межі
поділу сталі і алюмінію; а саме в зоні торця стальної пластини.
Якість бар’єрної оболонки зі сплаву типу АК9, отриманої згідно
технології [3], на внутрішній поверхні стальної ємності досліджували на
модель-балончику, що був виготовлений в масштабі 1:50 до реального
резервуару. Поздовжній розріз модель-балончика показав, що на
внутрішній поверхні ємності присутня суцільна бар’єрна оболонка
товщиною близько
2 мм, хоча вона характеризувалась незначною нерівністю і
визначеною шорсткістю поверхні. Потовщення спостерігались у зоні
горловини і в місцях стікання останніх порцій рідкого металу. Незважаючи
на нерівність бар’єрної оболонки і її шорсткість, вона, завдяки своїй
суцільності, виконує свою функцію в повній мірі, усуваючи «водневу
деградацію» аустенітної сталі і забезпечуючи відсутність проникнення
водню через стінки біметалевих балонів.
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Сплав типуАК8М3, який по корозійній стійкості поступається сплаву
типу АК9, використовується в якості зовнішньої силової оболонки при
створенні комбінованих балонів зберігання водню, а тому він повинен
характеризуватись підвищеною міцністю і технологічністю щодо
зварювання. Підвищений вміст міді (до 3,5 %) та ефективних
модифікаторів (Ti і Zr) сприяють підвищенню міцності сплаву типу
АК8М3. Поєднання комплексної обробки рідкого металу з термічною
обробкою по режиму Т5 сприяє подальшому підвищенню механічних
характеристик цього сплаву, тимчасовий опір розриву якого зростає до
рівня 360 МПа.
Технологічність щодо зварювання сплавів типу АК8М3 і АК9
визначалась опором зварних швів утворенню кристалізаційних тріщин в
процесі зварювання, їх міцністю і пластичністю, яка, як буде підтверджено
нижче, в значній мірі визначається природою основного металу і хімічним
складом електроду. Результати досліджень зварних з’єднань цих сплавів
наведені у таблиці 2.
Таблиця 2 Властивості зварних з’єднань сплавів типу АК9 і АК8М3
Сплав
Сплав типу
АК8М3
Сплав типу
АК9
Зварний шов
сплаву типу
АК8М3
Зварний шов
сплаву типу
АК9

Вид
Стан
електроду
базового
для
сплаву
зварювання

Тимчасовий
опір
розриву, σв,
МПа

Відносне
подовження,
%

Тріщиностійкість
зварних
з’єднань

-

Т5

352

4,8

-

-

Т5

305

1,6

-

дріт
зв.1201

Т5

287

5,5

тріщини
відсутні

дріт
зв.1201

Т5

230

2,3

тріщини в 50
% зразків

Продовження таблиці 2
Зварний шов
сплаву типу
АК8М3

із сплаву
типу
АК8М3

Зварний шов
сплаву типу
АК9

із сплаву
типу АК9

відпал573 К,
витримка
1 год.
відпал573 К,
витримка
1 год.
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292

5,6

тріщини
відсутні

241

1,95

тріщини в
20 % зразків
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Можна бачити, що міцність зварних з’єднань дослідних зразків із
сплавів типу АК8М3 і АК9, де в якості електроду використовувався дріт
сплаву 1201, характеризується помітним зниженням, приблизно на 20-25
%, в порівнянні з вихідними сплавами. Причому у сплаву типу АК9
спостерігається більш суттєве зниження тимчасового опору розриву з
наявністю кристалізаційних тріщин у половини дослідних зразків. Це
вказує на те, що при зварюванні даного сплаву потрібно використовувати
інший електрод, проводити попередню підготовку деталей, змінювати
режим зварювання, або додатково заварювати дефектні місця, тоді як
сплав типу АК8М3 можна досить успішно зварювати електродами сплаву
1201 без додаткової підготовки. Очевидно, це пояснюється тим, що дріт із
сплаву 1201 по вмісту міді і других компонентів більш близький до
хімічного складу сплаву типу АК8М3, тоді як у сплаві типу АК9 вміст міді
не досягає навіть 1 %.
Підвищення якості зварних швів дослідних зразків, що попередньо
були піддані відпалу при температурі 573 К з витримкою протягом одної
години, спостерігається при використанні електродів, виготовлених з
базових сплавів. При повільному охолодженні зварних швів в азбестовій
тканині поява гарячих кристалізаційних тріщин у сплаву типу АК9
зменшується в 2,5-2,8 рази, тоді як у сплаву типу АК8М3 вона взагалі
відсутня.
Порівняння міцності сплавів типу АК8М3 і АК9, якості їх зварних
з’єднань та технологічності щодо зварювання дозволяє стверджувати
наступне – сплав типу АК9, як більш корозійностійкий, використовувати в
якості внутрішньої бар’єрної оболонки, а сплав типу АК8М3, як
високоміцний і технологічний щодо зварювання, використовувати для
зовнішньої силової оболонки при виготовленні комбінованих балонів
зберігання водню.
Висновки
Оптимізація хімічного складу сплавів типу АК8М3 і АК9,
застосування комплексної обробки рідкого металу та ряду технологічних
операцій сприяють підвищенню механічних і експлуатаційних
характеристик цих сплавів.
Сплав типу АК9, як більш корозійностійкий, пропонується
використовувати в якості захисної бар’єрної оболонки при виготовленні
біметалевих балонів зберігання водню.
Сплав типу АК8М3, як високоміцний і технологічний щодо
зварювання, пропонується використовувати в якості зовнішньої силової
стінки при виготовленні комбінованих ємностей зберігання водню.
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Використання сплавів типу АК9 і АК8М3 в якості конструкційних
матеріалів дозволить виготовляти ємності для зберігання водню
принципово нової конструкції.
Література
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УДК 621.785
ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ПОКРЫТИЯМИ НА ОСНОВЕ БОРИДОВ
ЖЕЛЕЗА С ДОБАВКАМИ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
С. М. Чернега, И. А. Поляков, И. Ю. Медова
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
Досліджено зносостійкість боридних покриттів, легованих Cu, V, Nb,
Cr або Ti відповідно, в умовах сухого тертя – ковзання на повітрі.
Показано, що кращими покриттями в цих умовах випробувань є боридні
фази, леговані міддю. Легування міддю підвищує зносостійкість
покриттів на основі боридів заліза в 2 рази.
Исследованы износостойкость боридных покрытий, легированных
Cu, V, Nb, Cr или Ti соответственно, в условиях сухого трения –
скольжения на воздухе. Показано, что лучшими покрытиями в этих
условиях испытаний являются боридные фазы, легированные медью.
Легированиe медью повышает износостойкость боридних слоев в 2 раза.
We researched of wear resistance of boron coatings alloyed with Сu, V,
Nb, Cr or Ti under dry friction – slip in the air, and it was determined that the
best coatings are the boride layers alloyed with copper. Alloying with copper
inereases wear resistance of boride layers in 2 times.
Введение
Одним из эффективных методов повышения надежности и
долговечности стальных изделий является поверхностное упрочнение
деталей химико-термической обработкой (ХТО). Химико-термическая
обработка - борирование заключается в диффузионном насыщении
поверхностных слоев металла и сплава бором с целью повышения их
твердости, износо-, тепло- и коррозионной стойкости. Боридные покрытия
практически не уступают по твердости большинству типов карбидных
покрытий, а их износостойкость, благодаря более низкой микрохрупкости,
чаще всего выше. Применение ХТО при поверхностном легировании
позволяет в значительной степени изменять свойства сталей и повышать
эксплуатационную надежность изделий.
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Актуальность
Целью
настоящей
работы
была
разработка
технологии
диффузионного борирования сталей с легирующими добавками: Cu,
полученное при введении в насыщающую смесь для борирования порошка
Cu, Сu2O, Cu3P, Mo, V, Nb, Cr, Ti, Mn или W в порошковых смесях на
основе карбида бора; изучение влияния этих элементов на показатели
износостойкости, трещиностойкости, микротвердости.
Исследование проводилось на образцах из стали 20 и 45, а как
материал контртела была использована закаленная и отпущенная сталь У8.
Испытанию подвергались образцы размером 10х20х5мм после различных
видов ХТО. Их насыщения проводили в борсодержащем порошке и в
смесях порошков борсодержащего компонента с легирующими
элементами. В качестве борсодержащего компонента в порошковой смеси
был применен технический карбид бора (ГОСТ 5744-74), в состав которого
помимо собственно карбида бора В4C входят борный ангидрид В2О3 (до
2....3%), сажа и другие примеси. Температура насыщения составляла
1248 К, при продолжительности диффузионного насыщения 4 часа.
Основная часть
Испытания износостойкости проводили на машине трения. Основной
частью установки является узел трения 11 (рис. 1), размещенный на
станине (2) установки.

Рис. 1 Схема машины трения: 1 - гиря; 2 - станина; 3 - шатун;
4 - контртело; 5 - образец; 6 - датчик для регистрации оборотов;
7 - электродвигатель; 8 - платформа; 9 - рычаг; 10 - зубчатая передача;
11 - узел трения
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Величину износа оценивали гравиметрическим методом, путем
взвешивания образца до и после испытания. Оценку изменения массы
образца проводили на аналитических весах ВАЛ – 200Г с точностью до
пятого знака через каждые 10 минут износа. Срок износа для каждого
образца составлял 300 минут. После проведения испытаний поверхность
трения образцов исследовали металлографическим и ренгеноспектральним
методами анализа. Износостойкость образцов оценивали по внешнему
виду поверхности трения и потере массы. По потере массы находили
показатель стойкости исследованных покрытий, кг/м2:

  m / S
где Δm - потеря массы, кг;
S - площадь поверхности трения образца, м2.

(1)

Кинетические кривые износа в зависимости от длительности
изнашивания и пройденного пути боридных покрытий без легирования и
легированных соответственно V, Cr, Ti или Cu в условиях сухого трения скольжения при нагрузке 5 кг (Р = 50 Н) представлено на рис. 2.
Также были проведены исследования износостойкости боридных
покрытий при нагрузке 3 кг (Р = 30 Н), легированных вольфрамом,
марганцем, хромом (2% и 5% соответственно), молибденом, 4% Сu 2O, 8%
Cu3P + 42% Al2O3 и проведено сравнение этих покрытий с композитами
типа сталь (дробь) + бронза и сталь (дробь) + бронза с добавкой MoS2.
Кинетические кривые износа в зависимости от длительности изнашивания
и пройденного пути для этих покрытий представлены на рис. 2 (а, б).

Рис. 2 Кинетические кривые износа боридного покрытия легированного V,
Cr, Ti, или Cu в зависимости от продолжительности испытания (а) и от
пройденного пути (б)
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Так, скорость износа боридных покрытий легированных хромом за
первый час износ составил 2,08∙10-6 кг/м2∙сек., Ті-1,18∙10-6 кг/м2∙сек.,
V - 1,88∙10-6кг/м2∙сек., Nb - 5,56∙10-6кг/м2∙сек., Сu - 0,972∙10-6кг/м2∙сек., а
без легирования - 5,06∙10-6кг/м2∙сек. Из приведенных данных видно, что
наименьшая скорость износа по завершению периода приработки
свойственна боридным покрытиям, легированным Cu. При этом скорость
изнашивания боридов железа, легированных медью в 2 раза меньше
легированных V и Cr и в 3 раза меньше боридных слоев без легирования.
Продление износа до 2 - х часов показало, что скорость износа боридных
слоев за этот срок составлял: без легирования 3,13∙10-6 кг/м2∙сек., Тi 0,763∙10-6 кг/м2∙сек., V - 1,88∙10-6 кг/м2∙сек., Сr - 1,98∙10-6 кг/м2∙сек., Cu 0,659∙10-6 кг/м2∙сек. На этапе износа 5 часов скорость износа
диффузионных слоев была соответственно без легирования 1,75∙10-6
кг/м2∙сек., V - 1,54∙10-6 кг/м2∙сек., Cr - 1,29∙10-6 кг/м2∙сек., Cu - 0,847∙10-6
кг/м2∙сек. На всех этапах износа наименьшая скорость срабатывания
обнаружена в боридных слоях легированных медью (рис. 3, рис.4).
Проведенные исследования показали, что лучшую износостойкость в
условиях сухого трения - скольжения имеют боридные фазы легированные
медью. При этом установлено, что покрытие с меньшей твердостью 14,5
ГПа, легированные медью, показали в 2 раза лучшую износостойкость по
сравнению с исследованными легирующими элементами и без
легирования. Это объясняется тем, что в структуре боридных слоев
обнаружены отдельные вкрапления меди (рис. 5 (б, в, г)), которые
выполняют роль твердой смазки.
Микротвердость боридных фаз FeB составляла 18,5 ГПа, а фазы
Fe2B – 14,5 ГПа, при легированьи медью она уменьшалась и составляла
для фазы (Fe+Сu)B – 15,5 ГПа, а для фазы (Fe+Сu)2B – 14,5 ГПа, а при
легировании V, Cr, Ti увеличивалась и соответственно составляла для
фазы (Fe+V)B – 19,5 ГПа, а для фазы (Fe+V)2B – 16,0 ГПа, (Fe+Cr)B –
21,0 ГПа, (Fe+Cr)2B – 16,5 ГПа, (Fe+Ti)B – 21,5 ГПа, (Fe+Ti)2B – 17,5 ГПа.
Увеличение продолжительности износа образцов из боридными
слоями показало, как влияют легирующие элементы на линейный участок
износа. При этом установлено, что покрытие с меньшей твердостью 14,5
ГПа, легированные медью, показали в 2 раза лучшую износостойкость по
сравнению с нелегированными.
Топографии поверхности износа боридных покрытий легированных
медью представлено на рис. 7, из которого видно, что износ имеет
дискретный характер. В местах контакта образца с контртелом образуются
микротрещины и начинается разрушение слоя.
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Рис. 3 Кинетические кривые износа боридного покрытия легированного
вольфрамом, марганцем, хромом (2% и 5% соответственно), молибденом,
4% Сu2O, 8% Cu3P + 42% Al2O3, в зависимости от продолжительности
испытания (а) и в зависимости от пройденного пути (б)
Сравнение износа боридных фаз с бронзами БР АМц10-2 показало,
что износостойкость боридных фаз преобладает над бронзами в 30 раз при
легировании медью, без легирования - 15 раз.
Сравнение износа боридных фаз легированных Сu, V, Nb, Cr, Ti и
карбидным покрытием на основе титана на стали 45 приведена на (рис. 4).
На рисунке (4, а) представлены кинетические кривые износа для боридных
и карбидного покрытий. Карбидные покрытия на основе титана на стали
45 без термической обработки имели твердость 30 ГПа и толщину
диффузионного слоя 12 - 13 мкм. Диффузионное карбидное покрытие на
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основе титана полностью сносилось после 20 минут испытаний. Это
связано с малой толщиной диффузионного слоя и низкой прочностью
матрицы, которую не подвергали термической обработке после нанесения
диффузионных карбидных покрытий. Толщина диффузионных боридных
слоев составляла 120 - 130 мкм, а карбида титана - 12 - 13 мкм.
Диффузионные карбидные слои в условиях трения - скольжения
продавливались в мягкую пластичную матрицу при износе.
Дополнительная термическая обработка приводит к перераспределению
остаточных напряжений в диффузионных слоях, а в карбидных покрытиях
может обуславливать формирование трещин в диффузионном слое,
поэтому термическую обработку карбидных фаз не проводили.

Рис. 4 Кинетические кривые износа боридных и карбидного покрытия на
основе TiС в зависимости от продолжительности испытания - а;
интенсивность изнашивания покрытий за 20 минут сухого
трения – скольжения - б

Рис. 5 Микроструктура покрытий на основе боридов железа (а) и
покрытий на основе боридов железа, легированных медью, соответственно
5% Cu в насыщающей смеси (б), 10% - (в) и 15% - (г) на стали 20 (х 320)
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В работе показано, что в принятых жестких условиях сухого трения скольжения покрытия, полученные, ХТО борированием, преобладает над
тонкими карбидным покрытиями, которые могут иметь в 1,5 раза более
высокую микротвердость, но на порядок меньшую толщину слоя.

Рис. 6 Топография поверхности износа боридных покрытий, легированных
медью на стали 20
Из рис. (4, а) видно, что лучшим покрытием в условиях сухого трения
- скольжения является боридное покрытие легированное медью
полученное при введении в насыщающую смесь для борирования порошка
Сu2O; топография поверхности износа представлена на рис. 7. Также для
исследованных
легированных
боридных
покрытий
построены
гистограммы после 5 часов (рис. 8, а, б) и 2 часов (рис. 8, в) износа.
Микрорентгеноспектральным анализом на установке РЭМ-106И
установлено дискретное распределение меди (Cu) в поверхностных
участках боридных покрытий (рис.7,а; рис. 9).

а
б
в
Рис. 7 Структура поперечного шлифа боридного покрытия, легированного
медью (светлые вкрапления - Cu) и топография поверхности износа
боридного покрытия, легированного Сu (добавка Cu2O в насыщающую
смесь) на стали 20
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Рис. 8 Интенсивность износа боридных покрытий в условиях сухого
трения – скольжения (а, б); в - интенсивность износа покрытий за
120 минут сухого трения – скольжения
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Рис. 9 Микрорентгеноспектральный анализ поверхности износа боридного
покрытия, легированного медью (добавка Cu2O в насыщающую смесь)
Выводы
1. Исследованы износостойкость в условиях сухого трения скольжения на воздухе боридных покрытий легированных W, Mn, Mo, Cr и
Сu соответственно и композитов типа сталь (дробь) + бронза и сталь
(дробь) + бронза с добавкой MoS2.
2. Микрорентгеноспектральным анализом установлено дискретное
распределение меди в поверхностных участках боридных покрытий.
3. Установлено, что лучшим покрытием при износе в условиях сухого
трения - скольжения являются боридные фазы, с дискретным
распределением медью в диффузионном слое. Легированные медью
боридные слои показали в 2 раза лучшую износостойкость по сравнению с
не легированными и в 5 раз выше композитов.

389

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

4. Исследовано влияние среды насыщения на износостойкость
боридных фаз, легированных медью. Установлено, что износостойкость
боридных покрытий, полученных в среде с добавками Сu, Cu2O, Cu3Р
разная. Показано, что лучше всего зарекомендовали себя покрытия,
полученные при введении в насыщающую смесь Cu2O. Боридные
покрытия, сформированные в среде с добавками Сu, уступают в 1,5 раза
по износостойкости покрытиям, полученным при введении в
насыщающую смесь Cu2O. Боридные слои, полученные в среде с добавкой
Cu3Р имеют по износостойкости промежуточные значения и уступают
покрытиям, полученным в среде Cu2O в 1,1 - 1,2 раза.
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ПРО ПРОБЛЕМУ ПЕРЕРОБКИ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ
МЕТАЛОВИРОБНИЦТВА
В. О. Шаповалов1, Д. В. Ботвинко2
1
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У статті проведено короткий аналіз технологічних схем
компактування металевих матеріалів. Показана перспективність і
економічна доцільність пресування некомпактної шихти шляхом
поєднання процесів електронагріву і незначних зусиль пресування без
використання потужного і дорогого устаткування. Наведено схема
дослідної установки і описана поопераційна технологічна схема
компактування металевих матеріалів, а також дані основні технологічні
параметри процесу.
В статье представлен краткий анализ технологических схем
компактирования металлических материалов. Показана перспективность
и экономическая целесообразность прессования некомпактной шихты
путем соединения процессов электронагрева и незначительных усилий
прессования без использования мощного и дорогого оборудования.
Наведена схема исследовательской установки и описана операционная
технологическая схема компактирования металлических материалов,
также описаны основные технологические параметры процесса.
The article provides a brief of technological schemes for compaction of
metal materials. The prospects and economic efficiency of non-compact charge
by combining of processes of electric heating and negligible pressing force
without use of powerful and expensive press equipment are shown. The scheme
of pilot installation is resulted and functional technological scheme of pressing
of metal materials is described and also the basic technological parameters of
process are given.
В даний час одним з головних завдань в металургії є максимальне
залучення у виробництво вторинних ресурсів, до яких відносяться
металевий лом (скрап) та відходи, що утворюються на різних стадіях
виробництва й обробки металопродукції, що, в свою чергу, обумовлено, як
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особливостями існуючих технологій, так і технічними вимогами до готової
продукції. В основній своїй масі відходи являють собою кондиційний
метал, який необхідно ефективно переробити і повернути у виробництво
(зробити так званий рециклінг) для його оптимізації та відповідного
здешевлення готової продукції, повністю замкнувши тим самим
металлооборот. Раціональне використання вторинних ресурсів буде
сприяти збереженню металлофонда будь-якого виробництва, в тому числі і
машинобудівного.
Слід
зазначити,
що
певна
частина
відходів,
особливо
великогабаритних, використовується безпосередньо в плавильних
агрегатах без попередньої їх підготовки. Однак, існує ціла гамма
легковагих некомпактних металевих матеріалів, таких як стружка, листова
обрезь, дріт, фольга, облой, всплеси, гранульовані порошки та інші,
Подальше використання яких без попереднього компактування або взагалі
неможливо, або вкрай утруднено і вимагає недешевих додаткових
технологічних операцій . Наприклад, основним ускладненням при
переробці металевої стружки, що є в металургії основним резервом
вторинної сировини, поряд з іншими проблемами (великий угар при
переплаву, забрудненість МОР та ін). Является її низька насипна щільність
і відсутність ефективної техніки і технології перевантаження при
транспортуванні і завантаженні технологічних агрегатів.
Ні в кого не повинен викликати сумнів той факт, що проблема
компактірованія зазначених та їм подібних матеріалів набуває
першорядного значення, а необхідність її вирішення є економічно
обгрунтованою і доцільною. Більш того, при вирішенні цієї проблеми буде
попутно вирішена і згадана важлива задача компактного зберігання та
транспортування цих матеріалів до місця їх подальшої переробки та
раціонального завантаження в плавильні агрегати.
На жаль, незважаючи на велику кількість існуючих методів
компактування металевих матеріалів (гідростатичний пресування,
спікання, прокатка, штампування, зварювання вибухом та ін), Вони, в силу
ряду причин як технічного, так і економічного характеру, не можуть
повною мірою забезпечити отримання якісних великогабаритних і
дешевих компактних заготовок, придатних для подальшого використання в
металлообороте. Проаналізуємо деякі з них.
Як відомо, в даний час основним способом компактування металевих
матеріалів, зокрема при виробництві титанових витрачаються електродів
для переплавних процесів, є холодне напівбезперервне пресування через
конусну прохідну або глуходонних матрицю [1]. При холодному
пресуванні зчеплення окремих шматочків шихти (титанова губка, легуючі,
кускові відходи), здійснюється за рахунок механічного зчеплення
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(здавлювання) контактів, що виникають при великих зусиллях деформації,
величина яких залежить від пластичності пресованих матеріалів. Так, для
отримання витрачається електрода, необхідної міцності і габаритів
(діаметром 350-650 мм і довжиною 5000 мм) необхідно створити
колосальні питомі тиску пресування в межах 650-900 МПа. Застосовувані
для цього горизонтальні чи вертикальні преси представляють собою
гігантські і дорогі (вартістю до 10 млн. дол. США) конструкції. Однак
навіть такий тиск не завжди гарантує одержання однорідних за складом,
міцних і рівних (без кривизни і тріщин) витрачаються заготовок.
Крім того, слід зазначити, що метод холодного пресування не є
універсальним для всіх металевих матеріалів. Високоміцні леговані сталі і
інші високоміцні сплави фактично не піддаються компактування цим
способом, так як для їх пресування у зв'язку з малою пластичністю
необхідні ще більш високі тиску, а використання таких тисків веде до
підвищення собівартості продукції і зниження продуктивності.
Істотно знизити зусилля пресування і використовувати тим самим
наявні недорогі преси можна за рахунок поєднання пресування з
нагріванням для підвищення пластичності шихти. Операція нагріву
здійснюється, як правило, шляхом пропускання електричного струму через
шихту.
Останнім часом поширення набуває електроімпульсна технологія
брикетування стружки та інших металевих відходів [2-4]. Сутність
технології полягає в тому, що стружку пресують при порівняно невеликих
тисках до 50 МПа для високоміцних сплавів і пористості брикетів близько
50%, а потім піддають спеціальній МГД - обробці з використанням
коротких імпульсів електричного струму, тривалість і величину яких
визначають залежно від цілого комплексу фізичних характеристик
пресованого матеріалу (питомий електроопір, магнітна проникність,
температура плавлення, розміри стружки та ін.)
Механізм нагріву і з'єднання попередньо спресованої стружки в
брикет заснований на наступному. Так як опір контактів між частинками
стружки значно вище, ніж омічний опір самих частинок, то джоулева
енергія при протіканні струму виділяється практично тільки в місцях
контактів між частинками. При цьому тривалість імпульсу струму
задається таким чином, щоб за час імпульсу енергія не встигала
відводитися із зони контактів за рахунок теплопровідності (<0,001 с). Це
дає можливість локального розігріву зони контактів між частинками
шихти без розігріву всієї її маси. В кінцевому підсумку відбувається
мікрозварювання контактів, при цьому реалізується механізм з'єднання, що
відрізняється від звичайної дифузійної зварювання, так як дифузія не може
йти так швидко.
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Складність реалізації такого способу брикетування полягає в тому, що
для досягнення міцної мікрозварювання контактів в брикеті необхідно
забезпечити оптимальне поєднання двох параметрів, тривалості та
величини імпульсу струму, причому, індивідуальне для кожного матеріалу,
якщо тривалість імпульсу задовольняє вказаному співвідношенню, а
величина струму недостатня, то мікрозварювання контактів не
відбувається, або зварюється лише незначна кількість дрібних контактів, в
результаті чого міцність брикету знижується і пресування може взагалі
розсипатися. Якщо ж, навпаки, кількість енергії, що вводиться в контакти,
занадто велике за рахунок підвищення величини імпульсу, то відбувається
плавлення контактів і їх руйнування за рахунок розвитку магнітогідродинамічної нестійкості, причому, чим вище щільність брикету, тим
вище ймовірність МГД руйнування. Тому таким способом можна отримати
лише брикети з щільністю не вище 50% від теоретичної (від щільності
металу). Така щільність не завжди достатня для подальшої переробки і
транспортування отриманих брикетів.
Так як при електроімпульсної пресуванні нагрівають незначну
частину стружки (в зоні контактів) до відносно невеликий температури і на
дуже короткий час, основна маса стружки при обробці таким імпульсом
струму нагрівається незначно, до 200 ° С. При такій температурі, коли
вкрай загальмовані процеси десорбції і видалення з стружки газів, вологи,
емульсії, відбувається їх своєрідне загарбання в брикеті, що істотно
знижує його якість. Отримані таким чином брикети в ряді випадків мають
недостатню щільність і міцність, так як при зазначених режимах
неможливо освіта міцних і надійних контактів між частинками стружки за
рахунок їх спікання. Причиною тому служить недостатній прогрів усієї
маси стружки і зон контакту її елементів. Адже відомо, що межа міцності
титанових сплавів починає різко знижуватися лише при температурі 600
0С, а при 1000 0С складає всього 3 - 5% від межі міцності при нормальній
температурі [5].
Головним же недоліком цього способу є, на наш погляд, те, що процес
брикетування проводиться в глуходонних прес-формі (матриці), причому,
один з токоподводов оущетвляетя до нерухомого дну матриці (до
нижнього пуансона-електроду). Таке рішення не дозволяє виробляти
довгомірні брикети в безперервному або полунепреривним режимі. За
такою схемою за один цикл можна отримувати тільки один брикет.
обмежених габаритами матриці розмірів. Так, розміри брикету з титанової
стружки, отриманого електроімпульсним методом, складають всього лише
64х60х150мм, його щільність 0,4 ÷ 2,0 г/см3, а маса до 1 кг.
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Сформована ситуація вимагала пошуку і розробки нових
ресурсозберігаючих і дешевих технологій і відповідного обладнання для
вирішення проблеми переробки металевих відходів.
У зв'язку з цим в ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України була зроблена
спроба вирішити цю проблему, в результаті чого була розроблена
альтернативна унікальна, високоефективна технологія компактірованія
металевих матеріалів. Суть технології, по-перше, полягає в поєднанні
процесу пресування з відносно тривалим електричним нагрівом. Таке
поєднання дозволяє підвищити пластичність компактіруемого в
спеціальній матриці матеріалу і істотно (на 2 порядки) зменшити зусилля
пресування. При цьому виключається цілий ряд технологічних операцій,
характерних для традиційних схем пресування (вакуумний відпал,
зварювання і т.п.), і підвищується якість отримуваних заготовок. По-друге,
процес реалізується в прохідній матриці, що дає можливість отримання
довгомірних заготовок. По-третє, нижній токоповод здійснюється
безпосередньо на формовану заготовку (або затравки на старті), що в свою
чергу знижує електричні втрати, підвищує к.к.д. і, відповідно,
проізвоітельность процесу. І, нарешті, процес ведеться в полунепреривним
режимі, а розігрів кожної порції ведуть в 2 етапи, на першому - до
температури десорбції газових і рідини рідинофазних забруднень, а на
другому - до температури гарячої деформації оброблюваного матеріалу,
що сприяє підвищенню якості виробів та ефективності компактування.
Такий режим нагріву у поєднанні з ущільненням сприяє, по-перше,
ефективному видаленню газових домішок СОЖ з поверхні шихти, подруге, прогріванню всієї маси шихти і суттєвого підвищення пластичності
кожного її елемента, а також виникнення рідкої фази в зонах їх контактів,
що в кінцевому підсумку призводить до утворення щільного рідкотвердого з'єднання як всередині кожної порції, так і між ними.
Особливо ефективна технологія для компактування дорогих металів і
сплавів з високими міцністю і модулем пружності. При цьому можна
отримувати заготовки як суцільні, так і порожні, які в подальшому можуть
бути використані в компактному вигляді як переплавних електродів,
лігатур, розкислювачів і т.д. в будь-яких плавильних агрегатах.
В залежності від фізико-хімічних властивостей перероблюваних
матеріалів процес їх електротермічного компактірованія можна
здійснювати, як в установках камерного типу зі створенням
контрольованої атмосфери (аргону, гелію) або вакууму для таких
високореакційних матеріалів як титан, цирконій, так і у відкритих
установках в атмосфері повітря для переробки відходів стали, чавуну і пр.
Технологічна схема отримання скомпактірованной заготовки
передбачає ряд послідовних операцій:
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- Завантаження порції некомпактної шихти в матрицю;
- Попереднє стиснення (ущільнення) і електронагрів всієї порції
шихти до температури в межах (0,5 - 0,8) Т плавлення (в локальних точках
температура перевищує температуру плавлення металу);
- Осадку і приварювання порції до раніше спресованої масі або
затравки (на старті);
- Проштовхування порції разом із заготівлею чи затравкою вниз;
- Підйом пуансона.
Після цього йде повторення операцій до досягнення заданої довжини
готового виробу (заготовки), її охолодження і витяг. Таким чином, в
результаті ряду послідовних циклів отримуємо міцну зварювальноспресованих заготовку, в якій окремі елементи (частки і порції шихти)
з'єднані між собою. У таблиці 1 наведено технічні можливості
електроімпульсного і електротермічного (розробка ІЕЗ ім. Є.О.Патона)
методів компактірованія.
Таблиця 1 Основні технічні характеристики електроімпульсного і
електротермічного методів компактірованія металевих матеріалів
Характеристика
Електроімпульс- Електротермічна
№
(параметр)
на технологія
технологія
1. Струм, кА
до 500
10÷12
2. Напруга,В
500 ÷2500
10÷12
2
3. Щільність струму, А/мм
250
1,2÷1,5
4. Час проходження струму, с
0,001 ÷0,4
10÷15
5. Зусилля пресування,МПа
50
5
глуха,
ізольована
6. Прес-форма глуха
ізольована
прохідна
електроімпульсрідкофазне
7. Механізм зчеплення частинок
на, контактна
з'єднання
зварювання
8. Щільність брикетів, %
≤50
>70
Габарити брикетів, мм:
9. діаметр
40÷75
100÷200
висота
150÷200
>1000
10. Маса прессовок,кг
≤1,0
>50
повітря, вакуум,
11. Середа
повітря
аргон, гелій
Питомі електрозатрати, кВт
12.
0,9÷1,0
0,8÷1,2
год/кг
Орієнтовна вартість дослідної
13.
20
1,5
установки, млн.$
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Як видно з порівняльної таблиці, метод Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона за основними показниками представляється нам кращим,
тому що дозволяє при менших механічних зусиллях отримувати більш
щільні
і
великогабаритні
заготовки, будучи при цьому і
більш економічним.
Запропонована технологія
компактування
металевих
матеріалів для отримання
заготовок діаметром 100 мм
була
реалізована
на
спеціально
для
цього
сконструйованої
дослідній
установці,
схема
якої
представлена на рис.1. На
відміну від інших схем
ведення
процесу
компактування,
установка
оснащена
механізмом
витягування для отримання
довгомірних заготовок. На цій
установці були визначені
оптимальні
технологічні
параметри
компактірованія
різноманітних
металевих
матеріалів, що відрізняються
за фізичними властивостями
(питомій
вазі,
тепло-і
електропровідності), таких як
сталь,
чавун,
алюміній,
жароміцні сплави, титан і ін
[6-8].
При
цьому
використовувалися
різна
розмірність
і
гранулометричний склад цих
матеріалів.
Рис. 1 Схема дослідної установки електротермічного компактування
металевих матеріалів: 1 - гідроциліндр, 2 - пуансон, 3 - лоток для
компактіруемих матеріалів; 4 - матриця, 5 - струмопідведення,
6 - скомпактірованная заготівля, 7 - шток.
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На рис.2 показані заготовки, отримані методом електротермічного
компактування різних матеріалів.

Рис. 2 Загальний вид заготовок, отриманих електротермічним
компактування різних матеріалів: а) титанової стружки різної форми;
б) титанової губки різних фракцій; в) дрібної сталевий стружки (сталь
ШХ15СГ); г) великої стружки жароміцного сплаву ЕП609-Ш
Скомпактовані зі сталевої стружки заготовки зазначеним діаметром і
висотою 1000 мм в подальшому були використані, як витратні електроди
при електрошлакового виплавці злитків. Загальний вид злитку ЕШП,
виплавленого з скомпактірованной стружки жароміцного сплаву ЕП609Ш, наведено на рис.3.
Металографічні дослідження зразків, вирізаних з цього злитка в
поперечному і поздовжньому напрямках (рис. 4), показали, що метал
щільний, однорідний, без видимих дефектів. Дослідженнями механічних
властивостей, проведеними в умовах НВО «Зоря» - «Машпроект»,
м.Миколаїв, встановлено, що механічні властивості матеріалу злитку
задовольняють технічним вимогам на цей сплав. Хімічний склад металу
також відповідає цим вимогам [8].
Тим самим було показано, що нова технологія дозволяє ефективно
проводити утилізацію некомпактних металевих відходів, сприяючи
підвищенню рентабельності виробництва.
У процесі проведених досліджень встановлено, що отримані
заготовки є досить міцними, що підтверджується впливом на зразки
ударного навантаження 60-70 Дж/см2, а їх щільність становить 70-75% від
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теоретичної (щільності монолітного металу), що є достатнім для їх
використання в Як витрачаються заготовок для подальшого переплаву.

Рис. 3 Злиток діаметром 175 мм, виплавлений методом ЕШП з
скомпактірованной стружки жароміцного сплаву ЕП609-Ш.

Рис. 4 Макротемплет отриманого злитка:
а) поперечний; б) поздовжній
Встановлено також, що зі зменшенням гранулометричного складу
будь-якого металевого матеріалу збільшується щільність скомпактованих
заготовок, що пояснюється наявністю великої кількості точок дотику між
дрібними частинками і, як наслідок, більш ефективним їх прогріванням і
локальним підправлення в процесі компактірованія. Зі збільшенням
розмірів фракцій шихти необхідно збільшувати силу подводимого струму і
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час нагріву кожної порції для досягнення її гарантованого ущільнення.
Накопичений досвід та виявлені закономірності при проведенні
експериментів на дослідній установці дозволяють приступити до розробки
більш
досконалого
високопродуктивного
дослідно-промислового
устаткування для компактування якісних і економічних довгомірних
заготовок зі стабільними фізико-механічними властивостями по всій
довжині з різноманітних металевих матеріалів, таких як стружка, губка,
порошки , гранули, кускова обрізки та ін В даний час в Інституті
електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України проектується ряд
модифікацій установок компактування для отримання заготовок різних
типорозмірів, аж до заготовок діаметром 500мм і будь необхідної
замовнику висоти.
На закінчення слід підкреслити, що промислове впровадження
запропонованої технології та відповідного обладнання дозволить створити
замкнутий (повний) цикл повернення у виробництво дорогих вторинних
ресурсів, що особливо актуально для великих металургійних і
машинобудівних підприємств. Термін окупності устаткування складе 8-12
місяців в залежності від вартості компактуємих матеріалів.
Література

1. Аношкин, Н. Ф. Плавка и литье титановых сплавов [Текст] / Н. Ф. Аношкин, С.
Г. Глазунов, Е. И. Морозов, В. В. Тетюхин. – М.: Металлургия, 1978. - 383 с.
2. Абрамова, К. Б. Брикетирование титановой стружки под воздействием
коротких импульсов электрического тока [Текст] / К. Б. Абрамова, С. Д. Самуйлов, Ю.
А. Фиглин // Цветные металлы, 1998. - № 12. - с.70-74.
3. Самуйлов, С. Д. Электроимпульсная технология брикетирования стружки и
других отходов черных металлов [Текст] / С. Д. Самуйлов // Черные металлы, 2009. № 9. - с.14-19.
4. Патент Российской Федерации № 2063304, кл.В30В 9/32, 1994.
5. Никольский, Л. А. Горячая штамповка и прессование титановых сплавов
[Текст] / Л. А. Никольский, С. З. Фиглин, В. В. Бойцов и др. - М.: Машиностроение,
1975. - 285 с.
6. Патент 7997 України МПК (2006) С22В 1/248. Спосiб компактування металевої
шихти /Б. Є. Патон, М. Л. Жадкевич, В. О. Шаповалов та iншi. Опублiковано
10.08.2007, Бюл.№ 12.
7. Жадкевич, М. Л. Получение расходуемых электродов компактированием
титановой губки под током [Текст] / М. Л. Жадкевич, В. А. Шаповалов, В. С.
Константинов, В. В. Степаненко и др. // Современная электрометаллургия, 2005. - № 3.
- с.64-67.
8. Шаповалов, В. А. Переработка стружки жаропрочной стали ЭП609-Ш
способом компактирования под током с последующим электрошлаковым переплавом
[Текст] / В. А. Шаповалов, В. Р. Бурнашев, Ф. К. Биктагиров и др. // Современная
электрометаллургия, 2009. - № 3. - с.43-45.

400

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

УДК 669.187.526.002.6
ОДЕРЖАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СПЛАВІВ ТИТАНУ В
ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИХ ГАРНІСАЖНИХ УСТАНОВКАХ1
О. В. Шматко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Одним з найкращих металів, які використовуються для створення
нових сплавів є титан. На даний час, в області створення конструкційних
матеріалів на базі титана актуальною є задача створення матеріалів для
деталей авіадвигунів та турбін, що працюватимуть при температурі
600 °С і вище. ЕПП являється найбільш ефективним способом одержання
високоякісних титанових злитків.
Одним из лучших металлов, которые используются для создания
новых сплавов является титан. В настоящее время, в области создания
конструкционных материалов на базе титана актуальной является
задача создания материалов для деталей авиадвигателей и турбин,
работающих при температуре 600 °С и выше. ЭЛП является наиболее
эффективным способом получения высококачественных титановых
слитков.
One of the best metals used to create new alloys are titanium. Currently, in
the development of structural materials based on titanium the task of creating
materials for parts of aircraft engines and turbines that run at a temperature of
600 °C and above. EDA is the most effective way of obtaining high-quality
titanium ingots.
Вступ
Одним з найкращих металів, які використовуються для створення
нових сплавів, особливо двигунів та турбін, є титан. Висока міцність та
корозійна стійкість, низька густина та теплопровідність обумовлюють
широке використання титану та його сплавів в аерокосмічній, хімічній,
енергетичній та інших галузях.
Підвищена питома міцність титану (відношення границі міцності до
густини), обумовлює його широке використання в аерокосмічній
1

Робота виконана під керівництвом д.т.н., проф. С. В. Ладохіна, ФТІМС НАН України,
д.т.н., проф. В. С. Богушевського, НТУУ «КПІ»
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промисловості, особливо для авіалайнерів. В авіадвигунах винищувачів
деталі, що виготовлені зі сплавів титану складають 20 – 30 % від ваги
двигуна.
На даний час, в області створення конструкційних матеріалів на базі
титана актуальною є задача створення матеріалів для деталей авіадвигунів
та турбін, що працюватимуть при температурі 600 °С і вище.
Згідно з програмою найбільш важливих проблем сучасного
матеріалознавства є завдання розробки нових легких жароміцних
матеріалів. Сучасні жароміцні матеріали, засновані на твердорозчинному і
дисперсійному зміцненні металевої матриці, не можуть повною мірою
задовольнити вимоги, що виставляються конструкторами перспективних
виробів ракетної, авіакосмічної та теплоенергетичної техніки. Вирішити
цю задачу можна за допомогою нових жароміцних матеріалів на основі
інтерметалідів.
Сплави на основі інтерметалідів титану – унікальні матеріали, які
помітно кращі існуючих металевих матеріалів за питомими значеннями
жароміцних властивостей і пружних модулів в широкому діапазоні
температур і характеризуються високою корозійною і жаростійкістю в
атмосфері повітря. Завдяки таким якостям ці сплави викликають великий
інтерес як потенційні замінники важких і дорогих жароміцних сплавів на
основі заліза, нікелю, кобальту і титану в авіакосмічній та
теплоенергетичній техніці.
Результати досліджень
Жаростійкі і жароміцні інтерметаліди системи Ti–Al мають низьку
густину (3,7...6,0 г/см3). Ці сплави
можуть
працювати
до
температури 850 °С без захисних покриттів, інтерметаліди на основі
нікелю – до температури 1500 °С. Інтерметалідні матеріали та основі TiAl
широко застосовують як жаростійкі і жароміцні. При цьому їх густина в
2,5 разу менше ніж у нікелевих жароміцних сталей.
Виготовлені з інтерметалідів кромки крил і обшивки літаків
витримують температуру до 1300 °С, не вимагаючи захисту від окислення.
При цьому вага конструкцій зменшується удвічі, в порівнянні зі сплавами
на основі нікелю і заліза.
Алюмінід титану, можливо, - єдиний матеріал, який може відповідати
збільшеним вимогам по економічності, міцності та вазі, що пред'являються
до повітряно-космічних засобів багаторазової дії. У аерокосмічних
програмах США і Японії на частку алюмінідів титану припадає більше 50
% ваги різних конструкцій. Інтерметалід Ti-37Al
(мас. %) є основним
матеріалом для планера ВХС «Х-30».
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Недоліком інтерметалідів системи титан-алюміній є низька
технологічність при кімнатних температурах. Високі крихкість і твердість
викликані особливостями хімічного зв’язку інтерметалідів. Вони можуть
мати крім металічного ще до 30 % іонного та ковалентного зв’язку.
Решта негативних та позитивних сторін може залежати від методу
отримання, чистоти вихідного матеріалу, структури та інших
особливостей. Основною метою регулювання всіх можливих факторів
впливу на матеріал є вимоги підвищення пластичності за кімнатних
температур.
Найбільше практичне застосування представляють інтерметаліди
Ti3Al («альфа-2»-сплав) і TiAl («гамма»-сплав). Ці інтерметаліди мають
відносно невелику ковалентну складову в зв'язках, що полегшує задачу
підвищення їх пластичних характеристик.
З усього вищесказаного, можна зробити висновок, що титанові
сплави, а особливо сплави на основі інтерметалідів титану системи Ti-Al,
можливо використовувати в таких важливих та затратних галузях як
аерокосмічна промисловість та енергетичне газотурбобудування. Їх
застосування вважається перспективним через задовільні робочі параметри
та можливість зменшення ваги конструкцій. Низька густина обумовлює
високу питому міцність матеріалу. Доступність компонентів сплаву робить
його застосування економічно вигідним.
Серед завдань удосконалення матеріалу основні задачі – підвищення
пластичності при кімнатних температурах та жароміцності при робочих.
Досягнення цих цілей можливе за умов використання оптимального
легування, та зміни мікро- і макроструктури сплаву.
ЕПП – метод, в якому незалежним джерелом нагріву виступає
електронний промінь, що генерується електронною гарматою, а
рафінуючий вплив здійснює вакуум. По відношенню до легкоплавких та
тугоплавких домішок електронний промінь також можна розглядати як
джерело рафінування. До переваг ЕПП можна віднести можливість
повного контролю часу витримки рідкого металу та зменшення вимог до
його вихідної чистоти. Також метал може бути як у вигляді витратного
електроду-заготовки, так і у вигляді кускової шихти (стружки, губки,
колишні металеві вироби) [1].
Висока концентрація енергії променя дозволяє отримати суттєвий
перегрів поверхні металевої ванни вище точки плавлення металу. Це
позитивно впливає на кінетику рафінування, так як при підвищенні
температури металу, підвищуються коефіцієнти дифузії домішок в ньому.
Високе розрідження газової фази над розплавом також покращує кінетичні
умови гетерогенних процесів дегазації, так як сприяє швидкому відводу
утворених молекул газів від міжфазної поверхні.
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Конструкційні особливості та фізичні принципи електронних гармат
сприяють постійному виникненню найрізноманітніших електроннопроменевих установок. До них відносяться установки з проміжною
ємністю, гарнісажні, печі зі злитком, що витягується, вертикальної або
горизонтальної подачі шихти чи пресованих заготовок та багато інших.
Також вони відрізняються розташуванням та кількістю електронних
гармат і формою електронного променя. Отже, можна зазначити повну
перевагу ЕПП-установок над іншими установками рафінуючого переплаву
в питанні технічної універсальності та адаптивності.
Основні недоліки процесу ЕПП – це висока енергоємність процесу,
значні втрати металу на угар та необхідність високого вакууму (10 -3 – 10-5
атм.) [2].
Тим не менш, ЕПП являється найбільш ефективним способом
одержання високоякісних титанових злитків.
Дослідження по плавці інтерметалідів проводилися як з формуванням
злитків в печах з проміжною ємністю, так і з отриманням литих виробів
при гарнісажній плавці, зокрема з електромагнітним перемішуванням
розплаву. Отримання злитків інтерметалідів титану було реалізоване в ІЕЗ
ім. Є.О. Патона НАН України, а литих виробів – у ФТІМС НАН України
на установці (рис). Також існують данні про використання ЕПП для цих же
цілей японськими дослідниками.

Рис 1 Схема установки ЭЛЛУ-4: 1 – механізм перемішення кришки;
2 – механізм повороту тигля; 3 – тигель; 4 – вакуумна камера;
5 – електронно-променева гармата
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Аналіз областей застосування титану та його сплавів показує, що з
урахуванням жорсткої конкуренції з іншими матеріалами, велике значення,
поряд з механічними властивостями, має вартість виробів з титанових
сплавів. Тому зниження собівартості напівфабрикатів з титанових сплавів є
критично важливим. Так як вартість губчатого титану та легуючих
елементів складає до 75 % вартості злитків, то використання нових
технологій, які дають змогу переробляти менш якісну, а відповідно і менш
дорогу, сировину – важливий резерв для зменшення вартості вихідного
продукту.
Аналіз методів СЕМ вказує на принципову можливість та доцільність
використання ЕПП для отримання широкого асортименту матеріалів, в
тому числі і γ-алюмініду титана.
Висновки
Найдоцільнішим
методом
для
отримання
високоякісних
напівфабрикатів та виробів з γ-алюмініду титана є електронно-променева
плавка.
Література

1. Электронно-лучевая плавка в литейном производстве / Под ред. С. В.
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УДК 620.1:546.2-162
КОНСОЛИДАЦИЯ МИКРО-НАНО ОБЪЕКТОВ КАК СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ С КОМПЛЕКСНОЙ КОМПОЗИЦИОННОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
А. А. Щерецкий, А. С. Затуловский, В. А. Щерецкий
Физико-технологический институту металлов и сплавов
НАН Украины
В современном мире при бурном развитии технологий, все чаще
находят промышленное применение гетерогенные материалы обладающие
комбинацией свойств композиционных составляющих. К таким
перспективным материалам, несомненно, относятся металломатричные
композиционные материалы (КМ) получаемые сочетанием металлической
матрицы и упрочняющих дискретных элементов. Композиционные
материалы на основе алюминиевых матриц уже зарекомендовали себя как
конструкционные и функциональные материалы универсального
применения [1]. В обозримом будущем наиболее перспективными
технологиями получения таких материалов являются методы твердожидкофазного совмещения обладающие рядом важных особенностей,
таких как экономичность и продуктивность [2]. Огромное количество
эмпирической и теоретической информации, которая однозначно
свидетельствует о наличие аномальных уровней свойств материалов в
наноразмерном состоянии, свидетельствует о наличии колоссального
нераскрытого потенциала металлических систем . На данный момент,
основной задачей нанотехнологии является – освоение физикомеханических
и
специальных
свойств
наноразмерных
или
наноструктурированных порошков, пленок, квазикристалов, углеродных
фуллереновых структур в объемном материале. Очевидно, что уникальные
свойства наноразмерных объектов не имеют большой ценности, если
отсутствует возможность, их передачи объемному материалу. На данный
момент, эффективно решить эту задачу можно в рамках трех подходов:
интенсивной многостадийной или разносной деформацией объемного
материала, частичной или полной кристаллизацией металлических стекол
из
аморфного
состояния,
консолидацией
ультрадисперсных
наноразмерных объектов.
При контакте между собой наночастицы обладают склонностью к
агломерации, система стабилизируется только при достижении микронных

406

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

размеров. Поэтому, наиболее перспективными
для применения наноразмерных объектов,
2
являются
гетерогенные
композиционные
системы. Применяя технологии объединения
нанообъектов в металлической матрице,
возможно частично перевести свойства
наноразмерных объектов в общий комплекс
свойств объемного гетерогенного материала.
1
Наночастицы равномерно располагаются в
матрице которая препятствует их агломерации,
и гетерогенная система частично наследует Рис. 1 Схема микро-нано
необходимые
свойства
наноразмерного гранулы:
наполнителя. Этим методом можно получать 1 – частица носитель,
металломатричные
композиционные 2 – наночастицы
материалы (МКМ) с количеством 0,05-1 вес. % наноразмерных элементов,
введенных и равномерно распределенных во всем объеме металлической
матрицы[3-4]. Технологически это достигается фиксацией наночастиц
(термохимическим или механическим способами) на поверхности
металлических микрогранул, как показано на
рис.1. Такие
комбинированные микро-нано объекты имеют ряд преимуществ, которые
позволяют их успешную консолидацию в объемный композиционный
материал. Закрепленные наночастицы теряют способность свободно
компактироваться, оставаясь при этом доступными внешним
взаимодействиям и сохранив свои физические свойства[5]. С таких
микрообъектов уже возможно создавать объемные материалы известными
порошковыми или литейными методами.
Композиционный материал полученный такими способом будет
существенно отличаться от матричного и иметь новые физические
свойства. В отделе композиционных материалов ФТИМС НАН были
получены МКМ на основе алюминиевых сплавов с комплексным
армированием
комбинаций
наноразмерных
и
микроразмерных
высокомодульных компонентов наполнителя, которые успешно работают в
узлах трения при нагрузках до 2,4 МПа в режиме сухого трения [6]. Такие
комплексно армированные МКМ перекрывают рабочие режимы трения
антифрикционных материалов на медной основе и могут успешно
конкурировать с ними.
Применяя этот подход возможно также формировать in-situ
наноразмерную фазу на поверхности порошка носителя, создавая
современные модификаторы.
Так разложение ацетата никеля в инертной среде формирует на
поверхности порошка носителя наноразмерный никель.
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Ni(СН3СОО)2 → Ni + CО + H2O + C

(1)

Как известно в алюминиевых сплавах никель выступает упрочнителем
[7], с железом он может образовывать тройное соединение Al9FeNiЗ, а в
присутствии меди соединения Al6Cu3Ni и Al3(CuNi)2. Таким образом,
введение нанодисперсных частиц никеля в алюминиевые расплавы в
количествах 1-2 вес. %
произведет к образованию значительного
количества высокодисперсных интерметаллидов которые будут выступать
эффективными упрочнительными сплавов.
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УДК 669.019.45
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ ПОВЕРХНІ РОЗПЛАВУ
ПРИ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІЙ ГАРНІСАЖНІЙ ПЛАВЦІ
В. Т. Яковлєв
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Визначені температурні поля поверхні ванни розплаву при
електронно-променевій гарнісажній плавці шляхом моделювання на ЕОМ
та зіставленням з реальними вимірами.
Определены температурные поля поверхности ванны расплава при
электронно-лучевой гарнисажной плавке путем моделирования на ЭВМ и
сопоставления с реальними измерениями.
Прилади для вимірювання температури (мікропірометри та емісійні
датчики) дозволяють визначити температуру поверхні розплаву у
локальній точці, що є недостатнім, тому що тільки визначення
температури всієї поверхні ванни дозволяє отримати заданий хімічний
склад сплаву та забезпечити якісну поверхню виливок.
У даній роботі задачу вирішували моделюванням процесу плавки на
ЕОМ. Розрахункове температурне поле зіставляли з даними отриманими
реальними вимірами емісійним датчиком та оптичним мікропірометром
при проведенні експериментальних плавок титану та цирконію.
В процесі плавки контролювали три параметри: тиск у плавильній
камері -1,33.10-2 ...6,65.10-4 Па, час нагріву катоду та потужність на гарматі,
яку задавали по часу таким чином, щоб вийти на аналогічні значення
потужності та часу, які отримані при моделюванні процесу на ЕОМ.
Вимір температури оптичним мікропірометром з оглядовим
пристроєм проводили на середині радіуса гарнісажного тигля. Для
контролю отриманого температурного поля при моделюванні на ЕОМ
необхідно було уточнювати температуру в інших розрахункових точках.
Цю задачу вирішували за допомогою емісійного датчика.
Розрахунок температурного поля поверхні розплаву титану та
цирконію проводили на ЕОМ в залежності від електричних,
гідродинамічних та теплофізичних параметрів електронно-променевої
плавки (ЕПГП).
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Контрольні виміри температур у розрахункових точках здійснювали у
плавильній установці на гарнісажному тиглі діаметром 0,2 м.
Температурне поле поверхні розплаву, яке отримане при моделюванні
на ЕОМ, визначається характером розподілу потужності променя та
величиною усередненого коефіцієнта конвекції εк по об’єму всієї ванни
(рис.1, 2 а, б ).

Рис 1 Змінювання температурного поля поверхні розплаву цирконію у
залежності від технологічних параметрів ЕПГП при потужностях:
135 кВт/год; 265 кВт/год; 385 кВт/год; 4105 кВт/год;
(маса рідкого металу 35 кг)
При моделюванні процесу плавки на ЕОМ потужність променя на
поверхні ванни концентрували на невеликій площі по центру, що
дозволяло отримати рідкий метал у невеликому об’ємі за малий проміжок
часу з подальшим його накопиченням. В цих умовах з’являються сильно
перегріті області, які прилеглі до поздовжньої вісі тигля, а на периферії
гарнісаж довгий час знаходиться у твердому стані при коефіцієнті
конвекції εк =1. Пояснюється цей результат тим, що спостерігається
неоднакове тепловкладення електронного променя у різні зони поверхні та
низькою теплопровідністю металів, що досліджуються. Розрахункове
температурне
поле
дуже
відрізняється
від
отриманого
експериментального. Розрахункове температурне поле при коефіцієнті
конвекції εк =5 має суттєво менші розбіжності з отриманими
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експериментальними значеннями температур. Це пояснюється тим, що
внаслідок збільшення теплопровідності по всьому об’єму рідкої ванни
коефіцієнт тепловіддачі до гарнісажу збільшується, а температурне поле
усереднюється.

Рис 2 Змінювання температурного поля поверхні розплаву титану у
залежності від технологічних параметрів ЕПГП при потужностях:
а) 135 кВт/год; 265 кВт/год; 385 кВт/год; 4105 кВт/год; (маса рідкого
металу 25 кг); б) 190 кВт/год; 2110 кВт/год; 3140 кВт/год;
4170 кВт/год; (маса рідкого металу 80 кг.
При εк =10 розрахункове температурне поле задовільно узгоджується
з температурами, які отримані експериментально.
Аналіз температурних полів показує, що нерівномірний розподіл
температури на дзеркалі ванни суттєво знижується зі збільшенням
діаметру фокальної плями та частоти розгортки електронного променя, а
також підвищення коефіцієнту конвекції εк .
Максимальні перепади температури на дзеркалі ванни складали
200...400°С. Експериментально визначені втрати металу випаровуванням
суттєво більші результатів розрахунків середньоарифметичних температур
дзеркала рідкої ванни. Таким чином, для досягнення оптимального
теплового режиму ЕПГП з точки зору рівномірного нагріву поверхні ванни
та мінімального вигару металу необхідно здійснювати розгортку променя з
частотою більш 100 Гц.
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Аналогічні результати досягаються при електромагнітному
перемішуванні рідкої ванни. Теоретичні розрахунки та експериментальні
дослідження показують, що перемішування сприяє усередненню та
зменшенню температури рідкої ванни. Ці дані узгоджуються з отриманими
температурними полями при моделюванні ванн на ЕОМ.
Висновки
Математичне моделювання на ЕОМ фізичного процесу ЕПГП
найбільш повно відповідає реальним значенням температурних полів при
коефіцієнті конвекції εк =10 по всьому об’єму ванни.
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УДК 669.18:621
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДУГОВИХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ
ВИПЛАВКИ СТАЛЕЙ
С. А. Яцюк, М. І. Прилуцький, М. П. Волкотруб
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуто
проблему
доцільності
використання
сталеплавильних печей при виплавці сталей та інших сплавів

дугових

Рассмотрена проблема целесообразности использования дуговых
сталеплавильных печей при выплавке сталей и других сплавов
The problem of the feasibility of using electric arc steel furnaces for
smelting steel and other alloys
Електрометалургійний процес разом з киснево – конверторним є
найбільш перспективним способом масового виробництва сталі. Основним
агрегатом в електрометалургійному виробництві сталі є дугова
сталеплавильна
піч.
Металургія
машинобудування
в
Україні
характеризується значним відставанням від вимог сучасних технологій та
відношенням до екології. Також основними критеріями залишаються
економічна недоцільність та невідповідність якості продукції, що
випускається, міжнародним стандартам.
Це пояснюється багатьма техніко-економічними причинами,
найважливішими з яких є тривала відсутність капіталовкладень в дану
область, зміна структури ливарного виробництва і необхідність якісного
литва, збільшення вартостях сировинних і енергетичних ресурсів, затрат на
охорону навколишнього середовища.
В ливарних цехах працює велика кількість індукційних-тигельних
печей малої ємності 0,1 - 0,25 т. різної частоти, до основних недоліків яких
варто віднести принципову вибухонебезпечність і технологічну
пасивність. Ці недоліки є причиною того, що якісний метал можна
отримати тільки із шихти високої якості. Використання індукційнихтигельних печей середньої частоти не ліквідує головних недоліків
індукційного нагріву. На певному етапі розвитку металургії індукційним
печам не було альтернативи, чим можна обумовити їх створення. При

413

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2012

появленні альтернативного обладнання використання індукційних печей
особливо великих ємностей з точки зору промислової безпеки і
технологічної перспективності є наслідком інерційності мислення.
Дугові печі змінного струму не мають головних недоліків індукційних
печей. Вони вибухобезпечні та технологічно активні. Та все ж їх
експлуатація супроводжується наявністю дуже серйозних негативних
факторів, які і стали причиною розвитку індукційних плавильних печей.
До цих факторів відносять: високий випал металу, велика кількість пилегазовикидів, великий випал дорогоцінних графітизованих електродів,
значні місцеві перегріви розплаву, його навуглецювання від електродів,
інтенсивний шум, різко перемінний характер навантажень на системи
електропостачання, великі затрати електроенергії, наявність шкідливих
складових у вихідних газах. Середня концентрація пилу складає 15-30 г/м3,
а питомий винос 95 кг/тонну сталі ( менші значення відповідають печам
ємністю 100т, більші – ємністю 5 т). Період максимального пиловиділення
складає 30 хв. Основна маса пилу має розмір частинок до 3 мкм (70%) і
складається в основному із оксидів заліза (60-80%). Дисперсний склад
пилу по періодам змінюється мало. Кількість недоліків ДСП визначає їх
низку рентабельність, собівартість металургійного виробництва в ДСП
різко збільшується після виконання вимог екологів та постачальників
електромереж. Встановлення потужних систем пилегазоочистки,
шумозахисту, фільтрокомпенсуючих приладів, статичних тиристорних
компенсаторів для усунення флікера супроводжується значним
збільшенням вартості основних фондів і в подальшому затрат на
використання обладнання, які жодним чином економічно не
компенсуються. В той же час ДСП є практично єдиним обладнанням для
виробництва високоякісного металу із шихти будь-якої якості і для
більшості сплавів є незамінними.
В цілях покращення параметрів дугового нагріву в світі почали
широко застосовувати дугові печі постійного струму. Вони широко
застосовуються в металургійному виробництві за кордоном, показуючи
значні переваги при роботі перед дуговими печами змінного струму.
Причиною їх застосування є ряд значних переваг перед дуговими
печами змінного струму та підвищення техніко-економічних та
екологічних параметрів при виробництві сталі, чавуну, сплавів на основі
алюмінію, нікелю, кобальту, міді. Беззаперечний також дуже високий
рівень показників якості металу навіть при використанні шихти невисокої
якості. Цьому сприяє можливість проведення на дугових печах постійного
струму при розплавленні шихти, нагріві розплаву та його рафінуванні
практично всіх металургійних операцій відомих із теорії металургійних
процесів та невідомих, пов’язаних зі спеціально організованою взаємодією
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електричної дуги з рідким металом. При використанні дугових печей
постійного струму значно підвищуються умови роботи, та економічні
показники роботи підприємства в наступному: при плавці в ДППС можуть
бути використані всі відомі технологічні прийоми; реконструкція діючих
печей змінного струму із зупинкою печі на 3-4 тижні, що є дуже важливим
для ефективного вдосконалення українських підприємств, що мають
застарілі дугові печі змінного струму; можливість використання дугових
міксерів для перемішування розплаву; значне підвищення ККД при
реконструкції
застарілих
печей,
при
незмінному
споживанні
електроенергії;
практично
усувається
ударний
характер
елекронавантаження; практично необмежений ресурс подового електроду;
зменшення пилегазовикидів у 7-10 разів в процесі розплавлення шихти.
При плавці конструкційних сталей економічний ефект від
використання дугових печей постійного струму створюється за рахунок
економії енергетичних ресурсів, зниження випалу легуючих елементів
шихти, і по світовим цінам складає економію від 20 до 60 дол. США на
тонну в порівнянні з кращими на сьогодення дуговими печами змінного
струму.
Дугові сталеплавильні печі постійного струму повністю зберегли
переваги печей змінного струму, що відповідає довгим часовим періодам і
технологічним можливостям роботи печей. Дугові сталеплавильні печі
постійного струму працюють з повним зливом розплаву, що дозволяє
використовувати їх для роботи в одну, дві, три зміни, при необхідності
робити в одну зміну одну-дві плавки. В залежності від необхідності
змінювати, від плавки до плавки, сортамент вихідного метал, не боятись
випадкових
відключень
електроенергії,
перемерзання
розплаву,
використовувати невелику кількість охолоджувальної води.
На дугових сталеплавильних печах постійного струму можна
розвинути високий темп отримання розплаву, що дозволяє при
реконструкції старих цехів з дуговими сталеплавильними печами змінного
струму зменшити кількість печей, збільшуючи їх продуктивність.
Комбінування дугових сталеплавильних печей постійного струму
невеликих ємностей з міксером будь-якої ємності дозволяє отримувати
значну кількість розплаву без ризику відхилення хімічного складу металу
в ньому від заданого, викликаного наявністю небажаних елементів в
шихті, оскільки хімічний склад розплаву можна контролювати перед його
заливанням в міксер. Це є важливим при переплаві, наприклад,
алюмінієвого брухту або при виробництві виливок з великими перепадами
по масі і з вірогідність наявності в шихті небажаних елементів.
Те, що отримання високоякісної сталі в індукційних печах без
наявності спеціальної шихти та позапічної обробки практично неможливе,
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відомо широкому колу спеціалістів і тут переваги дугових
сталеплавильних печей постійного струму цілком очевидні.
Після переходу печей на постійний струм за рахунок зниження
випалу, вихід годного збільшився на 60 кг. на тонну розплаву, економія
феромарганцю склала 8,8 кг/тонну і
також виявлена економія
феросиліцію. Беззаперечним є той факт, що видалення сірки і фосфору
відбувається значно легше ніж в дугових сталеплавильних печах змінного
струму. При видаленні вуглецю із сталі 30ХМЛ швидкість
зневуглецювання при рудному кіпі склала 0,1% за 5 хвилин. Унікальним
явищем плавки в дугових сталеплавильних печах постійного струму є
значне –в 1,5-2 рази зростання механічних властивостей і ста білене
отримання аустенітного зерна з балом 1.
Дугові сталеплавильні печі постійного струму мають стабільні
економічні показники і повинні повністю замінити виплавку сталей в
дугових печах змінного струму.
Дугові сталеплавильні печі постійного струму можуть мати садку в
межах від 0,5 до 25 т. з відповідною ємністю по сталі,чавуну, міді, нікелю,
кобальту. Середні питомі витрати електроенергії на розплав чорних
металів -420-460 кВт/год. Питома витрата графітизован6их електродів – не
більше 1,5 кг. на тонну розплаву. Середній час розплавлення під струмом
чорних металів -35-45 хвилин. Пиле-газовикиди з печей, як правило нижчі
від поставлених норм, при роботі з вентиляцією без газоочищення. Випал
шихти не вище 1,5 %. Відповідно рівень втрати феросплавів на 70%, а в
деяких випадках 95% нижчий ніж в дугових сталеплавильних печах
змінного струму. Рівень шуму на 15-20 дб. нижче шуму при роботі дугових
сталеплавильних печей змінного струму.
Реконструкція діючих і створення нових ливарних виробництв є
актуальним завданням модернізації машинобудування України. Плавильне
обладнання більшості підприємств морально і фізично застаріло і потребує
реконструкції і заміни. Правильний вибір нового обладнання і технологій
може забезпечити конкурентоспроможність вихідної продукції як в наш
час, так і в майбутньому, якщо не орієнтуватись тільки на рекламу широко
розповсюдженого обладнання і технологій, в тому числі і відомих фірм, а
об’єктивно оцінювати їх в порівнянні з щойно розробленими, в тому числі
і вітчизняними підприємствами.
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