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ВСТУП

Видання збірника наукових робіт міжнародних конференцій
«Спеціальна металургія: Вчора, сьогодні, завтра» нараховує вже більше
десяти років і стало доброю традицією. Що року в квітні місяці кафедра
«Фізико-хімічні основи технології металів» проводить науково-технічну
конференцію і доповіді, які було представлено, включаються до збірки
праць.
В цьому році редакційною колегією підготовлено 11-у збірку праць до
якої увійшли не тільки статті студентів і співробітників кафедри, а і роботи
представлені науковцями із провідних навчальних і наукових закладів
України. Статус міжнародної конференції надано за те, що поряд із
вітчизняними науковцями до участі в ній приєднується і міжнародна
спільнота, і з року в рік географія учасників розширюється.
Поряд із традиційними науковими напрямками кафедри, а саме
фундаментальними питаннями взаємодії металевих розплавів із газами,
структуроутворенням сплавів при кристалізації і процесів рафінування
металевих розплавів за допомогою методів спеціальної електрометалургії,
автоматизації металургійних процесів, в останні роки колективом кафедри
розпочато дослідження за минулий рік на кафедрі розпочато дослідження в
галузі створення нових матеріалів для металургії, ливарного виробництва,
а також формування захисних покриттів для деталей турбореактивних
двигунів.
Магістри, які проходять підготовку на кафедрі, представили роботи в
галузі створення нових металевих та керамічних матеріалів, а також
процесів пов’язаних із покращенням властивостей існуючих матеріалів та
відновлення поверхневих шарів відпрацьованих деталей.
За мету збірки редакційна колегія ставить не тільки відображення
сучасного стану наукових пошуків. Одночасно мі намагаємось надати
можливість магістрам і аспірантам провести апробацію свої досліджень і
прийняти участь в обговоренні результатів роботи.
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Одночасно, в цьому році до конференції приєдналися інформаційні
партнери, які вже тривалий час співробітничають із кафедрою і інженернофізичним факультетом Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут». В першу чергу це компанія «МелітекУкраїна» (http://melitek-ukraina.uaprom.net) яка спеціалізується в сфері
виявлення «істинної структури» матеріалів, дослідження їх властивостей і
складу. Вже довгий час компанія організовує науково-практичні семінари
для науковців і студентів факультету де представляє найбільш сучасні
методи підготовки металографічних зразків і техніки їх дослідження.
Другим нашим партнером виступає компанія «Оптек-Цайс»
(http://optec-zeiss.uaprom.net). Ця компанія відома в першу чергу тим, що на
українському ринку розповсюджує світлові, скануючи і трансмісійні
мікроскопи компанії «Carl Zeiss», які зараз є одними з найбільш
досконалих пристроїв для виявлення структури самого широкого спектру
матеріалів.
Поряд
з
обладнанням, компанія
також
розповсюджує
програмне забезпечення
для
визначення
кількісних
параметрів
структури матеріалів.
З метою укріплення
партнерських стосунків
із
цими
провідними
компаніями ще в 2007
році було започатковано Церемонія нагородження переможців першого
всеукраїнський конкурс всеукраїнського конкурсу на краще металографічне
на краще металографічне зображення. Нагородження організоване компанією
зображення. На знімку «Carl Zeiss».
праворуч представлено
фрагмент
церемонії
нагородження переможців 1-го українського конкурсу на краще
металографічне зображення, який було проведено за інформаційної
підтримки журналу «Металознавство та обробка металів» (Головний
редактор – д.т.н. Кондратюк С. Є.).
Оргкомітет конференції вважає, що зараз існує можливість
повернутися до цієї ідеї і зробити такий конкурс щорічним і пропонує всім
зацікавленим приєднатися до нього. Інформацію про конкурс можна
знайти на Інтернет сторінці кафедри «Фізико-хімічні основи технології
металів» (http://www.fhotm.kpi.ua).
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Від імені редакційної колегії бажаємо всім викладачам,
співробітникам і студентам кафедри 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»
доктор технічних наук,
професор кафедри

підпис

підпис

кандидат технічних наук,
доцент кафедри

підпис
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Інформаційний партнер конференції СМ-2013 –
компанія «ОПТЕК»
Компанія «ОПТЕК» є одним з найбільш потужних постачальників
високотехнологічних рішень в галузі науки, освіти, медицини та
промисловості. За головну мету компанія ставить створення і всебічний
розвиток партнерських взаємовідносин із замовниками, що базуються на
довірі і співробітництві. Головною стратегією компанії є досягнення
партнерами переваги в сферах їхньої діяльності.
Компанія «ОПТЕК» є ексклюзивним представником корпорації
КАРЛ ЦЕЙСС, Німеччина. Компанія пропонує повну гамму
мікроскопічного обладнання для дослідження структури металів, сплавів,
керамік, тонких плівок, покриттів і нанорозмірних частинок. Компанія
також здійснює сервіс, підтримку і супровід цього обладнання.
Для комплексного вирішення завдань визначення структури і
властивостей матеріалів компанія також здійснює поставки продукції
провідних фірм, а саме: Junker & Partner (Німеччина), Dr. Heinrich
Schneider Messtechnik (Німеччниа), MAHR (Німеччина), ACCRETECH
TSK (Японія), ADCOLE (США). Матеріалозначе та метрологічне
обладнання цих виробників використовується в аерокосмічній
промисловості, машинобудуванні, при виробництві автомобілів і
комплектуючих до них, створенні двигунів, медичного обладнання і
неруйнівному контролі готової продукції.
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УДК 378.096
СТАН І ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ
«ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТАЛІВ»
Д. Ф. Чернега
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів інженернофізичного факультету Національного технічного університету України
„КПІ” веде підготовку спеціалістів за фахом „Спеціальна металургія” та
спеціалізаціями ”Спеціальна металургія в машинобудуванні” і
„Стандартизація та міжнародна сертифікація металургійної продукції”.
Для забезпечення потреб авіакосмічної техніки, ядерної енергетики,
машинобудування та приладобудування необхідні високоякісні металеві
сплави із спеціальними властивостями. Виготовити такі матеріали можна
тільки способами спеціальної металургії, які включають електроннопроменеву,
плазмово-дугову,
вакуумно-дугову,
електрошлакову,
вакуумно-індукційну технології виготовлення металів і сплавів, а також
позапічну обробку металевих розплавів.
Під час навчання студенти проходять навчальну практику на
металургійних комбінатах міст Запоріжжя та Маріуполя, а також
виробничу та переддипломну практики в науково-дослідних інститутах
Національної академії наук України (Інституті електрозварювання ім.
Є.О.Патона,Фізико-технологічному інституті металів та сплавів) та
промислових підприємствах з високими технологіями. В навчальному
процесі беруть участь провідні вчені НАН України. Щорічно 10-15
випускників розподіляються в науково-дослідні інститути НАН України,
де займаються науково-дослідною роботою.
Кафедра ФХОТМ була створена в 1977 р.(Наказ №64-1 по КПІ від
21.05.77 р.). Міністр освіти УРСР чл.-кор. НАН України Г.Г.Єфіменко,
ректор КПІ чл.-кор. НАН УРСР Г.І.Денисенко і проректори професори
М.С.Ільченко і І.Х.Труш активно підтримали цю пропозицію. Світла
пам’ять цим керівникам і патріотам КПІ. У зв’язку з закриттям на
факультеті двох металургійних кафедр погіршилась металургійна
підготовка студентів всіх спеціальностей. В 1977 р. декан факультету
виступив з пропозицією до ректора про організацію нової кафедри, якій
доручити читати відповідні дисципліни і проводити лабораторні заняття з
металургії. Ректор позитивно поставився до моєї пропозиції, але при умові,
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що в назві кафедри не буде слова „металургія”. Запропонована назва для
кафедри „Фізико-хімічні основи технології металів”. Два викладачі
В.К.Ларін і М.І.Прилуцький дали згоду працювати на цій організованій
кафедрі. В 1980 р. завдяки підтримці Міністра вищої і середньої
спеціальної освіти СРСР В.П.Єлютіна вперше і тільки в КПІ було
дозволено організувати спеціалізацію „Спеціальна електрометалургія” на
нашій кафедрі, але при спеціальності „Ливарне виробництво чорних і
кольорових металів”. В 1980 р на другий курс було зараховано 16
студентів із інших спеціальностей і виключених раніше із КПІ. В 1977 р. за
підтримки ректора НТУУ „КПІ” академіка М.З.Згуровського на кафедрі
ФХОТМ відкрито спеціальність „Спеціальна металургія”.
За ці роки співробітниками кафедри захищено 6 докторських
дисертацій і одна дисертація громадянином Польщі. Захищено також 21
кандидатська дисертація. В 2013 р. підготовлена до захисту 4 кандидатські
і 1 докторська дисертація.
Видано: 7 підручників. 6 навчальних посібників, 7 монографій,
довідник, атлас плавильних установок спец електрометалургії (3 частини)
– автор Г.О.Ремізов.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт і проведення
практичних занять зі студентами: опубліковано більше 1500 статей в
наукових журналах і 1500 в збірниках конференцій. Отримано більше 65
патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Десять разів співробітники
кафедри відзначені званнями Лауреата конкурсів НТУУ „КПІ”. Три
співробітники кафедри працювали деканами ІФФ, три співробітники
кафедри рекомендовані
завідувачами
інших кафедр факультету.
Затверджено в званні професора 8, в званні доцента 7 співробітників.
Досконала
навчально-наукова
база,
лабораторії,
сучасний
комп’ютерний клас, підключений до мережі INTERNET, використання
існуючих та розробка нових комп’ютерних моделей технологічних
процесів, систем контролю та управління якістю металу, дозволяє готувати
фахівців органічно інтегрованих в світовий матеріалознавчий простір.
Випускники кафедри досконально володіють технологіями
виробництва високочистих сплавів з максимальними фізико-хімічними та
механічними властивостями, а також сплавів із спеціальними
властивостями, мають глибокі знання із загальнотехнічних та спеціальних
дисциплін, програмування та комп’ютерної техніки.
Під час навчання всі студенти 5-6 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.
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Висока якість навчання базується на відомій педагогічній і науковій
школі та традиціях, що склалися на кафедрі і факультеті.
Проведено 10 міжнародних конференцій „Спеціальна металургія”:
вчора, сьогодні, завтра” з участю студентів і співробітників інших кафедр
інженерно-фізичного факультету, академічних інститутів з виданням
змісту доповідей. Проведено також три наукові конференції: дві
присвячені 90 і 100-річчю від дня народження професора В.І.Явойського, а
також конференція присвячена 100-річчю від дня народження професора
А.Ф.Чижського.
Кількість випускників кафедри 895 , із них 150 магістрів, 745
спеціалістів зі стаціонарної і заочної форми навчання, а також 641
бакалавр. Значна кількість випускників отримали направлення в академічні
інститути матеріалознавчого напряму, де захистили докторські і
кандидатські дисертації. Із випускників кафедри 3 доктора технічних наук
К.В.Михаленков, О.В.Чернець, Ю.В.Фальченко, по напряму філософії
докторську дисертацію захистив І.В.Девтеров, 5 готують до захисту
докторські дисертації, більше 30 кандидатів технічних наук, 4 доктори
філософії, біля 20 практично підготовлено до захисту кандидатських
дисертацій.
Наша кафедра заснована з багатьох питань підготовки кадрів для
академічних інститутів матеріалознавчого профілю НАН України, є
єдиною металургійною на всьому правобережжі і в північній частині
України.
Кафедра підтримує по наукових і навчальних напрямках тісні
контакти з 6 інститутами матеріалознавчого напряму НАН
України:Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона, Фізикотехнологічним 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.
Випускники, які захистили дисертації за кордоном на ступінь доктора
філософії: Ю.Скринський захищав в Німеччині, працював на підприємстві
в Берліні інженером по виробництву до 2013 р., а в даний час очолює
електричний
сталеливарний
завод
недалеко
від
Берліна,
С.В.Гнилоскуренко захищав в Японії, працює завідуючим відділу
„Перспективного розвитку та трансферу наукових розробок” у „Фізикотехнологічному інституті металів і сплавів” НАН України; Р.А.Сергієнко
захищав дисертацію в Японії, О.Л.Гольдберг захистив магістерську
дисертацію в США, працює в Естонії членом правління компанії
„Балтійська фінансова компанія” (БФК).
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Т.І.Литовченко – головний редактор журналу „Роботодавець”
нагороджений орденом „Архістратиг Михаїл”, отримав міжнародну
премію ім.О.Гончара.
Випускники кафедри працюють: у промисловості директорами,
головними інженерами і металургами, керівниками відділів і цехів; в
державних організаціях; в академічних інститутах матеріалознавчого
напряму.
Випускники: О.Д.Піскун – директор дочірнього підприємства „ЛКметалургія” акціонерного товариства „Завод” „Ленінська кузня”;
А.В.Аданчук – головний металург в підприємстві „Мотордеталь”
м.Конотоп; Ю.П.Ленда – головний інженер на підприємстві в Броварах.
Дуже приємно відзначити, що у Фізико-технологічному інституті
металів і сплавів НАН України успішно працюють багато випускників
кафедри. Особливо виділяється в цьому напрямі відділ „Магнітної
гідродинаміки”, керівник член-кореспондент НАН України В.І.Дубодєлов.
Захистили
кандидатські
дисертації
М.С.Горюк,
М.А.Слажнєв,
О.В.Середенко, Ю.П.Скоробогатько, закінчили аспірантуру Л.С.Воронько,
в аспірантурі О.В.Ященко.
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УДК 669.714
ОДЕРЖАННЯ СПЛАВІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЯМОГО
ЛЕГУВАННЯ З ОКСИДНИХ РОЗПЛАВІВ
О. С. Абрамова*
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
e-mail: abramka09@rambler.ru
Наведений один з перспективних напрямків технології рідкофазного
відновлення - спосіб прямого легування сплавів елементами з оксидних
розплавів. Досліджені технологічні параметри легування чавуну хромом
з оксидного розплаву електросталеплавильного шлаку. Проаналізована
концепція утилізації відходів на металургійних підприємствах з
багаторазовим використанням вторинних ресурсоцінних матеріалів
Приведенный один из перспективных направлений технологии
жидкофазного восстановления - способ прямого легирования
элементами из оксидных расплавов. Исследованы технологические
параметры легирования чугуна хромом с оксидного расплава
электросталеплавильного
шлака.
Проанализирована
концепция
утилизации
отходов
на
металлургических
предприятиях
с
многократным использованием вторичных ресурсоценных материалов
Presents one of the most promising areas of liquid-phase recovery
technology - a way to direct alloying elements with oxide melts. The process
parameters alloying iron with chromium were investigated from the oxide melt
furnace slag. Analyzed the concept of waste management in metallurgical
enterprises with multiple resource-using waste materials
Вступ
Як відомо, у металургії утворюється велика кількість металовмістких
відходів у вигляді дрібнодисперсних пилу й шламів. Тому проблема
утилізації таких відходів висувається на передній план.
*стаття написана під керівництвом:
д.т.н., професора В. С. Богушевського, НТУУ «КПІ»
д.т.н., професора В. Н. Костякова, ФТІМС НАН України
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Це обумовлено, з одного боку, величезними ресурсами цього виду
вторинної сировини, з іншого боку - науково-технічними розробками, що
з’явилися за останні роки [1 – 3].
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.
Аналіз наявних даних про застосування оксидовмістких матеріалів у
вигляді рудної сировини, пилу сталеплавильного виробництва, шламів
доменного, сталеплавильного, прокатного й гальванічного виробництв для
виплавки чавуну і сталі показує, що застосування цього виду сировини
перспективно й економічно виправдано. Це визначає актуальність
напрямку досліджень. Перспективний напрямок технології рідкофазного
відновлення є спосіб прямого легування сплавів елементами з оксидних
розплавів [1]. Процес прямого легування можливо достатньо легко
реалізувати в існуючих плавильних агрегатах (дугових, плазмових печах та
ін.). Технологія рідкофазної відновної плавки вторинних ресурсоцінних
оксидовмістких матеріалів полягає в тому, що методом рідкофазної
відновної плавки в ДСП проводять відновлення оксидів металів вуглецем,
з подальшим отриманням високоякісного металу. Це дозволяє вирішити
проблеми економного використання ресурсоцінних матеріалів, що
утворилися в результаті виробництва металопродукції в чорній металургії,
та проблеми охорони навколишнього середовища.
Постановка задачі
Робота присвячена розробленню технології рідкофазної відновної
плавки вторинних ресурсоцінних оксидовмістких матеріалів, з метою
отримання металів, які в подальшому використовуються в
машинобудуванні як конструкційні матеріали.
Результати досліджень
Аналіз існуючих схем рідкофазного відновлення оксидів металів та
результати виконаних досліджень процесу відновлювальної плавки
дозволили розробити технологію отримання сплавів прямим легуванням
елементів з оксидних розплавів. В основу розробленої технології покладені
наступні принципи:
- спільне огрудкування подрібненої суміші, що складається з
оксидовмісних матеріалів, флюсів та відновника;
- відновлення оксидів металів при високих температурах у зоні
інтенсивного теплообміну;
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- використання рідкого шлаку як теплоносія процесу відновлення та
допалення технологічних газів у реакційному об'ємі.
Дотримання цих умов реалізації процесу прямого легування сплавів
значно інтенсифікує взаємодію фаз внаслідок великої реакційної поверхні
реагентів та високих температур, що забезпечує випереджувальне
відновлення оксидів металів на стадії „відновлення – плавлення”.
Характерною рисою технології прямого легування сплавів є наявність
у печі рідкого металу, на поверхню якого завантажуються з заданою
швидкістю підготовлені шихтові матеріали.
При проведенні досліджень використовувалась лабораторна дугова
піч постійного та дугова піч змінного струму місткістю 0,5 т, які розміщені
на дослідно-промисловій базі ФТІМС НАН України. Дугова піч постійного
струму показана на рис .1.

Рис. 1 Лабораторна дугова піч постійного струму
Пропонується технологія отримання сплавів при прямому легуванні
оксидами Cr, Ni, V, Mo та інші.
В нашому випадку основну увагу
приділили дослідженням

технологічних параметрів легування чавуну хромом з оксидного
розплаву електросталеплавильного шлаку.
Відпрацювання технологічних параметрів легування чавуну
хромом з розплаву електросталеплавильного шлаку проводили в
дуговій печі постійного струму з основною футерівкою[2, 3].
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Як
шихтові
матеріали
використовували
чавун,
електросталеплавильний шлак, кокс, електродний бій, вапно,
феросиліцій ФС65 та сплав А5, хімічний склад яких наведено в
таблицях 1 – 7.
Таблиця 1 Шлак (використовувався в плавках № 1.1 -1.6 та 2.1 -2.3), %
SiО2
15-35

АІ2О3
3-5

Fe2О3

СаО

1-11

6-10

MgO
8-12

MnO
4-20

Cr2О3

NiO

28-35

<0,1

Таблиця 2 Шлак (використовувався в плавках № 2.4-2.7 та 3.1-3.4), %
SiО2
АІ2О3
Fe2О3
СаО
MgO
MnO
Cr2О3
NiO
153168428<0,1
35
5
11
10
12
20
35
26,6 –
2,60,11,75,45,91,533,3
6,0
2,0
2,62
15,7
14,4
42,0
Таблиця 3 Чавун, %
С
Р
S
4,09

0,084

0,118

Si

Mn

A1

Fe

1,429

1,293

0,419

92,56

Таблиця 4 Кокс, %
S
А
1,4
11,5

W
1,5

Таблиця 5 Зола коксу,%
FeO
SiО2
А12О3
50,0
28,0
14,4

МпО
0,2

Таблиця 6 Вапно, %
СаО
SiО2

54,6

0,8

С
85,6

СаО
5,0

MgO
0,8

А12О3

П.п.п.

0,09

Ост.

Таблиця 7 Електродний бій (порошок)
С
86,0

Зола
1,0
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Ці дані свідчать про те, що у відвальних шлаках, які
використовуються плавках № 1.1 - 1.6 та 2.1 - 2.3 вміст оксиду хрому
змінюється в доволі вузькому інтервалі від 28 до 35 % (середнє значення
31,5 %), а концентрація оксиду заліза знаходиться в межах 1 - 11 %. Для
верхнього вмісту Сг2О3 та Fe2О3 у шлаку співвідношення Сг2О3 : Fe2О3
складає 3,18. Для відвального шлаку плавок № 2.4 - 2.7 та 3.1 - 3.2 воно
значно вище.
Необхідно відмітити, що вміст основних компонентів у відвальних
шлаках має великий інтервал. Тому розрахунок необхідної кількості
відновлювача, розкиснювача та вапна для усіх плавок проводився по
верхньому вмісту Сг2О3, Fe2О3 та SiО2 у шлаку. Вказані шихтові матеріали
використовувалися в якості шихти при проведенні усіх плавок.
При рідкофазній відновній плавці відновлення оксидів проходить в
твердо-рідкій фазі спіненого шлаку, де має місце інтенсивний теплообмін
між частинкою оксиду і шлаком внаслідок перемішування розплаву. В
результаті цього швидкість протікання масообмінних процесів між
частинкою коксу і киснем атмосфери печі збільшується, що і підвищує
угар вуглецю. В усіх плавках частина вуглецю йде на навуглецьовування
металічного розплаву і втрати зі шлаком внаслідок спливання коксу на
поверхню рідкої ванни.
Слід відмітити, що при плавці шлаку в рідкому чавуні при підвищеній
витраті вуглецю ступінь відновлення хрому вищий ніж при плавці в
рідкому шлаку. Це свідчить про те, що при плавці в рідкому чавуні
відновні процеси проходять більш повно.
Таким чином, проведені дослідження показали, що механізм процесів,
що протікають при плавці в шлаку та в рідкому чавуні і шлаку,
ідентичний. Однак при великому надлишку вуглецю спостерігається
підвищена його витрата на вигар.
Основні вимоги до технологічних параметрів прямого легування
чавуну хромом з оксидного розплаву шлаку:
- доцільно виплавляти легований чавун в електропечах з дуговим або
плазмово-індукційним нагрівом;
- застосовувати для легування електросталеплавильний шлак з
відомим хімічним складом;
- необхідно контролювати співвідношення шлаку до відновлювача
(вуглецю);
- застосовувати для легування хромом шлак фракцій розміром 5 - 10
мм;
- контролювати режими плавки.
При подальшому проведені дослідження встановили, що найбільш
тривалим періодом плавки є відновлювальний. Це пояснюється
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проходженням складних фізико-хімічних процесів при відновленні хрому
в розплаві чавуну [3]. Тривалість цього періоду значно впливає на
енергоємність процесу плавки, тому для зменшення втрат електроенергії
на виплавку металу необхідно інтенсифікувати процес шляхом збільшення
потужності печі.
Висновки
Дослідження показують, що тривалість відновного періоду суттєво
впливає на витрати енергії в цьому періоді плавки на відновлення оксидів.
Найкращі результати технології прямого легування сплавів
отримували при наявності у печі рідкого металу, на поверхню якого
завантажуються з заданою швидкістю підготовлені шихтові матеріали.
Для
зниження
енергоємності
процесу
плавки
доцільно
використовувати плазмово-індукційний нагрів.
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УДК 669.295
УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ТИТАНУ
Д. О. Бірюченко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Утилізація відходів титану є актуальним питанням сьогодення.
Тому в цій статті розглянуті основні види титанових відходів, а також
спосіб переплаву цих відходів. Серед різноманітних способів переплаву
розглянуті основні риси процесів - позитивні та негативні сторони
Утилизация отходов титана является актуальным вопросом
сегодня. Поэтому в этой статье рассмотрены основные виды
титановых отходов, а также способ переплава этих отходов. Среди
различных способов переплава рассмотрены основные черты процессов положительные и отрицательные стороны
Salvaging titanium waste is a pressing issue today. Therefore, in this
article I looked at the main types of titanium scrap, as well as a way of
refining waste. Among the various ways of refining reviewed the main features
of the process are positive and negative sides
В процесі виробництва титанової губки, а також в процесі
виробництва готової продукції з титану та його сплавів, з'являється
значна кількість титанових відходів, які в результаті виявляються
забруднені різними домішками. Так, наприклад, та ж сама титанова
стружка - дуже сильно окислена, забруднена промисловими маслами,
тому потребує особливої технології для отримання з неї чистого титану.
Деталі машин та механізмів, які відпрацювали терміни своєї експлуатації,
теж обробляються і з них отримують той же самий первісний титан.
Відходом в деяких випадках вважається і низькосортна губка титану.
Процес переробки відходів титану є дуже складним, а саме через те, що Ti
при високих температурах підігріву дуже активно поглинає в себе кисень
та азот, різні метали і не метали, тим самим стає не придатним для
використання за призначенням. При цьому його властивості, як
найміцнішого металу втрачаються. Але, що ж в цьому випадку робити?
Зібравши до купи всі знайдені відходи титану ми готуємо їх для
подальшої обробки. Для цього титанові відході поділяють на певні класи,
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діляться за однією маркою сплаву і за одним сортом. За класом кондиційні і некондиційні. Кондиційні - це відходи титану, які після певної
обробки можуть бути знову використані як шихта для виплавки злитків
титану. Некондиційні - це відходи, які дуже забруднені, мають багато
домішок. Цей клас відходів не переплавляється, а рафінується.
Отже, до основних способів переробки титанових відходів можна
віднести:
- залучення відходів у плавку для виробництва серійних титанових
сплавів;
- електролітичне і термічне рафінування в розплавленому
середовищі;
- переплав на титановий шлак;
- переробка на титановий порошок;
- використання для виробництва ряду хімічних продуктів для
модифікації сплавів з алюмінію та інших.
- Залучення відходів для виробництва титанових злитків (Саме
залучення відходів для виплавки суттєво впливає на собівартість злитків):
Як згадувалось раніше, при високій температурі титан вбирає в себе
все, що тільки може «побачити». Тому його обробку та переробку
потрібно проводити в вакуумі, або в середовищі інертного газу
(наприклад, аргону).
Основним та найбільш економічно вигідним способом переробки
титанових відходів є використання цих відходів в шихті при виплавці
серійних титанових злитків. Цей спосіб можна реалізувати у вакуумнодуговому переплаві (ВДП), де джерелом енергії є електрична дуга, яка
розплавляє титанову губку та відходи. При цьому, використовуючи більше
відходів при виплавці злитків можна досягти зниження ціни за ці самі
злитки. Для прикладу, 90% всіх затрат на виготовлення злитків
приходиться на дорогоцінні компоненти шихти. Кожні 10% відходів, які
додатково вводяться в шихту знижують її ціну на 5-8%. Звідси висновок при долученні в шихту 10% відходів на 1 т виплавляємих злитків на основі
титану заощаджується в середньому 100 кг губки и 5-10 кг легуючих
елементів. Цей спосіб дає досить гарні результати, титан має хорошу
якість.
Ще одним способом переробки відходів титану є плазмово-дуговий
переплав (ПДП). В цьому випадку плазма використовується як джерело
нагріву, яким плавлять шихту. Неймовірна енергія в невеликому об'ємі
дозволяє швидко нагрівати та плавити матеріал. До позитивних сторін
цього методу можна віднести те, що він дозволяє контролювати дві справи
одночасно, а саме – плавити шихту і в цей же час формувати готовий
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злиток. Цей метод не потребує високого вакууму, але в той же час
потребує багато енергії – це перший недолік. Мабуть недоліком є ще те,
що в цьому процесі відсутня дегазація металу від водню, а так як водень
утворює з Титаном гідрид TiH2 , тим самим надаючи титану крихкості,
актуальна проблема видалення водню при ПДП. Але і з цієї проблеми є
вихід. Для видалення водню з титану після ПДП використовують метод
вакуумного відпалу при температурі 750-800 °С.
Стрімко набирає
оберти використання способу
електроннопроменевої плавки з проміжною ємністю (ЕЛПЄ). В цьому процесі
електрична енергія перетворюється в теплову за рахунок гальмування на
поверхні металу потоку вільних електронів, прискорених в електричному
полі. Цей процес відбувається в вакуумі для того, щоб запобігти втрати
енергії, яка буде виділятись, а саме головне - для стійкої роботи
електронних гармат. В цьому методі:
- Рідкий метал не має жодного контакту з атмосферними газами та
футерівкою
- Присутній повний контроль за процесами плавлення, рафінування та
кристалізації рідкого металу
- Є можливість за допомогою зміни потужності електронного
променю керувати швидкість плавки, а також змінювати зони нагріву.
Що стосується ЕШП (електрошлакового переплаву), то цей вид
переплаву не знайшов широкого використання та застосовується виключно
в наукових цілях. Плавку в цьому випадку можна здійснювати як з
витратним так і не витратним електродом. ЕШП проводять в захисній
атмосфері інертного газу, так як тут рідкий флюс, метал та електрод не
захищені від взаємодії з атмосферою. Позитивною стороною процесу ЕШП
є те, що злитки можуть бути плоскі або квадратні, бокова поверхня злитка
має найвищу якість, а також при ЕШП є можливість обійтись без джерела
постійного струму. Негативним є те, що конструкція плавильних агрегатів
надто складна, так як необхідно захистити електрод та ванну рідкого
металу від взаємодії з газами.
Література
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УДК 621.744.37
ПІДВИЩЕННЯ ГАЗОПРОНИКНОСТІ ПРОТИПРИГАРНИХ
ПОКРИТТІВ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, ЯКІ ГАЗИФІКУЮТЬСЯ
О. В. Бобрівник, О. І. Шейко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Об'єктом даного дослідження є протипригарні покриття для
лиття за моделями, які газифікуються. Мета дослідження дослідження впливу різних домішок на газопроникність протипригарних
покриттів та розроблення нових складів протипригарних покриттів
Объектом данного исследования являются противопригарные
покрытия для литья по газифицируемым моделям. Целью работы
является
исследование
влияния
разнообразных
добавок
на
газопроницаемость противопригарных покрытий и разработка их новых
составов
Object research is refractory coating for casting for models that
gasification. Aim - to explore the influence of different additives on the gas
permeability refractory coating and develop new refractory coating
При використанні методу лиття за моделями, що газифікуються,
можна отримати виливки із високою геометричною точністю та чистотою
поверхні. При такому способі лиття зменшуються витрати на
устаткування, матеріали, трудозатрати праці на очисних операціях.
Це досягається застосуванням протипригарних покриттів, які
наносяться на поверхню пінополістиролових моделей, що зменшує
вірогідність утворення дефектів поверхні при взаємодії металу з
продуктами термодеструкції пінополістиролу та формою.
Під час заповнення форми рідким металом, модель в результаті її
деструкції стає потужним джерелом газовиділення. Для запобігання
утворенню газових дефектів у виливку і забезпечення заповнення
порожнини форми має бути забезпечений напрямлений потік газів в
глибину ливарної форми. В зв’язку з цим протипригарне покриття набуває
функції розділового елемента між формою і рідким металом.
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В зв’язку з цим, для забезпечення відводу продуктів термодеструкції
моделі протипригарне покриття повинне мати достатню газопроникність,
оскільки від цієї властивості залежить якість виливка [1].
Більшість протипригарних покриттів, які рекомендують для
нанесення на поверхню пінополістиролових моделей, не задовольняють
вказаній вимозі [2].
Проведеними дослідженнями газопроникності протипригарних
покриттів для пінополістиролових моделей на основі циркону встановлено,
що підвищити газопроникність можна за допомогою введення до складу
протипригарного покриття спеціальних домішок. В якості таких домішок
можуть використовувати матеріали, які вигорають або розкладаються при
заливанні металу в форму або розкладаються під час сушіння шару
протипригарного покриття.
Визначення газопроникності протипригарних покриттів при
нормальних та високих температурах (до 800ºС) проводили за спеціальною
методикою, яка була розроблена на кафедрі ливарного виробництва
чорних і кольорових металів НТУУ «КПІ».
Дослідженнями встановлено, що в якості матеріалів, які вигорають,
можна використовувати лігносульфонат технічний (ЛСТ) або деревну
муку. При цьому газопроникність підвищуються в 2..3 рази і при
температурі 600ºС досягає 19…27од.
При використанні вуглекислого амонію ((NH4)2СO3), який
розкладається при сушінні, газопроникність шару протипригарного
покриття підвищується при температурі 600ºС до 9,5…12од.
На основі проведених досліджень розроблені оптимальні склади
протипригарних покриттів для пінополістиролових моделей на основі
циркону, які мають достатню газопроникність при заливанні металу в
форму, а також задовільні технологічні властивості – високу
седиментаційну стійкість та криючу здатність.
Література
1. Шинский О. И. Механизм формирования пригара при литье по
газифицируемым моделям// Процессы литья. – 1997. - №1. – с.57.
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УДК 621.74.043.2
УПРАВЛІННЯ ДОЗУВАННЯМ РОЗПЛАВУ В ПРОЦЕСІ ЛИТТЯ
ПІД ТИСКОМ
В. С. Богушевський, Я. К. Антоневич
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розроблено пристрій дозування розплаву в машину ЛПТ.
Використано пневматичний спосіб дозування стисненим повітрям.
Пристрій пройшов промислові випробування
Разработано устройство дозирования расплава в машину ЛПД.
Применен пневматический способ дозирования сжатым воздухом.
Устройство прошло промышленные испытания
A melt dosing device in die-casting machine has developed. The
pneumatic method of dispensing by compressed air applied. The device has
been manufactured test
Вступ
Важливішою складовою машинобудівної промисловості є відливки.
Процес лиття під тиском (ЛПТ) – найбільш перспективний процес
виробництва відливок, що дозволяє отримувати відливки з мінімальними
припусками на механічну обробку. Процес в цілому й окремі його складові
піддаються автоматизації в наслідок майже повної механізації
технологічного устаткування. Автоматизація заливання форм розплавом
підвищує якість відливок, знижує брак і працеємність процесу, зменшує
масу прес-залишку. Ключова проблема автоматичної заливки ливарної
форми – дозування розплаву, а в деяких випадках і регулювання швидкості
заливки. В промислових масштабах використовуються різні пристрої
дозування розплаву й способи його подання [1 – 4].
Подання розплаву механічним способом проводиться роботозованим
пристроєм у функції об’єму дози. При цьому наливання металу
проводиться мірним ковшем. Глибина занурення мірного ковша у метал,
що знаходиться у плавильній печі, визначається по спрацюванню
контактного датчика по електричному ланцюгу – стрижень із тугоплавкого
матеріалу (найчастіше титану) – метал. При всій простоті реалізації цього
рішення воно має суттєвий недолік, що зв’язаний із зміною глибини
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занурення мірного ковша в метал в наслідок кристалізації металу на
стрижні й поступового утворення настилів у мірному ковші.
Дослідження, що наведені в статті, проводились в НТУУ „Київський
політехнічний інститут” по темі „Математична модель і системи
управління машинами лиття під тиском” Державний реєстраційний номер
0112U002173.
Постановка задачі досліджень
Метою досліджень є підвищення точності дозування металу в ливарну
форму.
Результати досліджень
Нами розроблено пристрій пневматичного дозування розплаву (рис.
1). При подані розплаву під низьким тиском стиснутого повітря або
інертного газу метал із герметичної ємності 10 витісняється тиском
газоподібного середовища, що вводиться через впускний 2 і випускний 3
клапани. Тиск газоподібного середовища визначається із умови
gH1  p  gH 2 ,

(1)

де  – густина розплаву, кг/м3;
g – модуль вектора прискорення вільного падіння, м/с2;
Н1, Н2 – висота рівнів розплаву, м.
Через зливний канал металопроводу 4 розплав подається в пресформу. Точність дозування залежить від можливості забезпечення
постійного напору металу, внаслідок того, що в процесі наливу змінюється
рівень розплаву. Крім того, необхідно підтримувати метал у режимі
“зберігання” поблизу зливного каналу металопроводу 4 для зменшення
тривалості дозування, виключити викид розплаву із дозатора при малій
його масі.
Пристрій працює наступним чином. Напруга від блока керування 17
поступає на перемикач 18, підключаючи задатчик рівня метала 23 до
регулятора рівня 12 і задатчик тиску 19 до регулятора тиску 22. На
задатчиках встановлені значення параметрів, що відповідають режиму
“зливу металу”. Напруга, що пропорційна значенню тиску в трубопроводі
продувки 5, поступає від вимірювача 9 на регулятор 22, де порівнюється зі
заданим тиском. У випадку перевищення заданого значення тиску
спрацьовує випускний клапан 3. Цей клапан відключається при досягненні
значення різниці тиску, що дорівнює допустимій. У випадку, якщо рівень
тиску нижче заданого, спрацьовує впускний клапан 2. Напруга, що
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Стиснене
повітря

2

Скидання

пропорційна рівню метала в трубопроводі продувки 5, з датчика рівня 1
поступає на регулятор 12, де порівнюється зі заданим значенням від
задатчика 23. При низькому рівні металу в трубопроводі продувки
регулятор 12 включає впускний клапан 8 подання стиснутого повітря у
ємність з дозатора 10. При високому рівні регулятор включає випускний
клапан 6, з’єднуючи порожнину ємності з атмосферою. Коли рівень металу
досягне значення, що відповідає рівню зливу, від датчика 1 поступає
напруга на включення реле часу 11.
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Рис. 1 Структурна схема пристрою для автоматичного дозування
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Так як вимір тиску у трубопроводі продувки 5 клапанами 2 і 3
приводить до зміни рівня металу, вихідна напруга регулятора 22 через
схему АБО 27, блок множення 26, де встановлено масштабний коефіцієнт
поступає на відповідні ключі 20 і 21, вихідні напруги яких поступають на
регулятор 12 для одночасної зміни завдання на рівень металу. При зміні
рівня металу у трубопроводі продувки проходить аналогічна операція по
ланцюгу регулятор 12 – схема АБО 13 – блок множення 14 – ключі 15 і 16
– входи регулятора 22. При закінченні часу злива спрацьовує контакт реле
часу 11, видаючи напругу на перемикач 18, що підключає задатчик рівня
металу 24 до регулятора 12, а задатчик тиску 25 до регулятора тиску 22. На
задатчиках установлюються значення параметрів, що відповідають режиму
“зберігання металу”. Відпрацьовуючи значення параметрів, регулятори
видають команду на перерву струменя металу.
Як датчик присутності метала на виході зливного трубопроводу
(датчик рівня 1) застосовується датчик Метран-100 ДГ [6], як вимірювач
тиску датчик Метран-100 ДИ, задатчики і обчислювальні блоки –
стандартні блоки АКЕСР.
Випробування дозатора на Дослідному заводі НПО “НІІСЛ” (м.
Одеса) показало, що його використання підвищує вихід корисного на 1,5 %
(відповідно знижується частка поверненого металу), підвищується
продуктивність дозатора (тривалість дозування знижується на 3 – 5 %).
Однак в процесі випробувань виявлено, що цей пристрій має похибки
внаслідок залежності витрати металу на початку і у кінці зливу від
швидкості зростання тиску в ємності 10, а також з-за гідравлічного опору в
місці з’єднання зливного каналу металопровода 4 з трубопроводом
продувки 5.
Висновки
Досліджена робота розробленого пристрою пневматичного дозування
розплаву в машину ЛПТ. Випробування пристрою на діючому виробництві
показали надійну роботу й поліпшення техніко-економічних показників
процесу.
Подальші дослідження будуть проведені в напрямку ліквідації
похибок, що зв’язані з перехідними процесами зміни тиску в ємності
дозування.
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УДК 669.184.244.66.012.1
ЗАМКНЕНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ КОНВЕРТЕРНИМ
ПРОЦЕСОМ
В. С. Богушевський, С. В. Жук, К. П. Грабівський
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Описані результати створення замкнутої системи керування
конвертерним процесом. Запропонована статична та динамічні моделі
керування, а також структура засобів обчислювальної техніки для
реалізації моделі
Описаны результаты создания замкнутой системы управления
конвертерным процессом. Предложена статическая и динамическая
модели управления, а также структура средств вычислительной
техники для реализации модели
The article describes the results of a closed-loop control of converter
process. We propose static and dynamic models of governance and structure
of computer technology to implement the model
Вступ
Киснево-конвертерна плавка відрізняється складністю фізикохімічних процесів, проходить з великою швидкістю і при високій
температурі, характеризується багаторежимністю функціонування і
великою
розмірністю
задач,
присутністю
нестаціонарних
і
взаємнокорельованих шумів і перешкод вимірюванню, має суттєвий дрейф
робочих параметрів. Останнє визначається ступенем підготовки вихідних
матеріалів, стабілізацією параметрів процесу. Чим нижча ступінь
підготовки шихтових матеріалів тим важче керувати процесом. Автоматизація конвертерного процесу дозволяє суттєво підвищити його
ефективність і якість сталі, що виплавляється. Центральною ланкою
системи керування конвертерним процесом є математична модель. До
цього часу не створена модель замкнутого керування адекватна процесу.
Тому дослідження про які йдеться в доповіді є актуальними.
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Постановка задачі
Створення замкненої системи керування киснево – конвертерним
процесом не можливе без врахування всіх особливостей процесу: склад
шихтових матеріалів, номенклатура марок сталі, зміна технології.
Проблемою є якість шихтових матеріалів, які використовуються на
вітчизняних підприємствах, широка номенклатура марок сталі, вплив
людського фактора (велика кількість інформації, що вводиться в ручну) та
дрейф об’єкта.
Методика проведення експерименту
В роботах [1, 2] вирішуються окремі питання управління киснево –
конвертерним процесом – керування режимом дуття та температурою
конвертерної ванни під час продувки. Результати досліджень [1, 2] можуть
бути використані для побудови комплексної моделі керування плавкою.
Отримана в роботі [3] математична модель доведення плавки, реалізовує
принцип для обмеженої задачі керування. В роботі [4] запропонована
математична модель керування технологічним процесом киснево –
конвертерної плавки без врахування дрейфу робочих параметрів об’єкту.
Основний принцип, що покладений в розробку моделі, такий: для
плавок з однаковими початковими (маса, хімсклад і температура чавуна,
маса, щільність і хімсклад металевого брухту тощо) і кінцевими (задана
марка сталі за хімічним складом і температурою, її маса тощо) умовами
керуючі діяння по переводу плавки із початкового стану в кінцевий (маса
шихтових матеріалів, зокрема металевої частини шихти, режим дуття
тощо) повинні бути однаковими. Модель керування повинна забезпечити
статичне (визначення режиму проведення плавки до її початку, виходячи із
значень вихідних параметрів), динамічне (контроль прямими і непрямими
методами основних параметрів плавки – швидкості зневуглецювання,
температури ванни, основності шлаку – і коректування керуючих діянь, що
визначені статичною моделлю, у відповідності з реальним проходженням
процесу), замкнене керування продувкою конвертерної плавки й введення
розкиснювачів у виплавлений метал (поступовий перехід по мірі зростання
якості керування від системи прийняття рішень до системи прямого
цифрового керування).
Результати досліджень
Реалізація
основного
принципу
створення моделі стосовно
статичного керування плавкою виглядає наступним чином. Маючи вибірку
траєкторій керування успішно проведених плавок, можна говорити про виділення в реальній траєкторії двох складових: програмної частини і
додаткового керування, що зв’язане як з неточним визначенням вихідного
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стану, так і з дією перешкод. Стратегія керування не може бути зведена до
чисто детермінованої, а складається з детермінованої частини (вибір програми) і стохастичної (визначення додаткових керуючих діянь). Для
визначення першої частини проводиться класифікація плавок за
початковими і кінцевими умовами плавки. Кожна проведена плавка
відноситься до того чи іншого класу (плавка позитивного досвіду). При
цьому виникає протиріччя: при малому діапазоні розбиття параметрів на
класи кількість класів непомірно зростає, при великому – суттєво починає
впливати нелінійність залежностей в середині діапазону. Протиріччя
вирішено шляхом визначення додаткових керуючих діянь в межах
діапазону.
Статична модель включає розрахунок шихти (масу чавуна, брухту,
шлакоутворюючих і охолоджуючих матеріалів, загальну витрату дуття на
плавку) і параметрів режиму дуття (інтенсивності продування ванни і
відстані кінцевика фурми до рівня спокійного металу).
Модель розрахунку динамічних параметрів ванни конвертера
складається із моделі динамічного розрахунку прогнозованої маси рідкої
сталі, швидкості зневуглецювання і вмісту вуглецю ванни конвертера при
продувці, моделі прогнозування температури ванни в процесі продувки,
динамічної моделі додувки і моделі визначення необхідності й моменту
проміжного скочування шлаку.
Для реалізації принципу автоматичного контролю періодів киснево –
конвертерною плавкою з високою надійністю 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 будь-які позиційні сигнали, які приходять в моменти
не відповідні положенню конвертера, послідовності надходження сигналів
або мінімальній тривалості періодів.
Для реалізації моделі розроблена структура засобів обчислювальної
техніки (ОТ). До складу засобів ОТ входять:
 автоматизовані робочі місця (АРМ)  робочі станції конвертерів, що
розташовані у головних постах управління;
 АРМ майстра конвертерного відділення  робоча станція площадки;
 АРМ системи управління положенням фурми конвертерів;
 сітьовий концентратор  ОРС - сервер.
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Рис. 1 Структурна схема засобів обчислювальної техніки для
реалізації комп’ютерної моделі керування конвертером
Висновки
При керуванні кисневим конвертером у замкненому режимі основне
навантаження оператора – візуальний контроль і спостереження за ходом
технологічного процесу, а також аналіз ознак, що спостерігаються, і якщо
відхилення фактичних керуючих діянь від розрахункових більш ніж на 10
% система сигналізує оператору про необхідність переходу на ручне
керування.
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УДК 669.184.146
ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ЗНЕВУГЛЕЦЮВАННЯ ВАННИ
КОНВЕРТЕРА
В. С. Богушевський, В. І. Забайрацький, Д. В.Мамчик
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Наведені теоретичні засади і конструкція пристрою контролю
зневуглецювання ванни конвертера. Проаналізовані техніко-економічні
показники його роботи
Приведены теоретические предпосылки и конструкция устройства
контроля обезуглероживания ванны конвертера. Проанализированы
технико-экономические показатели его работы
The theoretical background and design of the carbon control device of
BOF are considered. The technical and economic parameters for this device
are analysed
Вступ
Відомий ряд методів для контролю вмісту вуглецю в процесі
продувки киснем металу в сталеплавильному агрегаті [1–3]. Найбільш
розповсюдженим з них є метод по контролю хімічного складу газів, що
відходять з конвертера [4]. При всій теоретичній простоті методу при
реалізації його виникають проблеми як точного вимірювання кількості
газів, що відходять із конвертера, в місці відбору їх на аналіз, так і
часового погодження результатів вимірювання складу і кількості газів.
Виникають також труднощі експлуатації системи відбору, очищення і
підготовки газів на аналіз. В результаті все це знижує точність контролю
вмісту вуглецю.
Дослідження, що приведені в статті, проводились в НТУУ „Київський
політехнічний інститут” по темам “Принципи створення математичної
моделі системи управління кисневим конвертером” і „Математичні моделі
і алгоритми системи управління кисневим конвертером”, Державні
реєстраційні номери 0109U001838 і 0110U002880.
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Постановка задачі
Мета досліджень – підвищення точності регулювання контролю
вмісту вуглецю в процесі продувки конвертерної ванни.
Результати досліджень
В основу роботи пристрою контролю вмісту вуглецю покладено
залежність швидкості розповсюдження ультразвуку в рідкому металі від
його хімічного складу [5]. Результуючу залежність можна представити
виразом

0 

3
1
  2q 
  6 vc   7 C  0,

 4   5vc0 ,7

(1)

де  0   7 – коефіцієнти;
 – тривалість часу проходження ультразвуком коливань через
ванну, с;
q – тепловий потік на фурму, кВт;
vс – швидкість зневуглецювання металу, %/хв.;
С – вміст вуглецю в ванні рідкого металу.
Вміст вуглецю у ванні рідкого металу у перший кінетичний період
визначаємо за балансовою формулою [6]
С ч тч  С б тб  С в тв п
С
  vc d, якщо С  0,25 %
тч  тб  тв  a
0

(2)

а у другому – за формулою
С

1
, якщо С  0,25,
 8 /vc

(3)

де Сч, Сб, Св – вміст вуглецю відповідно у чавуні, брухті й вапні, %;
тч, тб, тв – маса на плавку відповідно чавуна, брухту і вапна, кг;
а – коефіцієнт, що характеризує середню швидкість вигару
компонентів садки, кг/хв.;
 п  тривалість продувки, хв.;  8   9 – коефіцієнти.
Вміст вуглецю в чавуні визначаємо за його насиченим станом,
виходячи з температури й хімічного складу чавуна [7]
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Cч = 1,34 + 0,00254tч – 0,3Siч – 0,34Pч – 0,045Niч +
+ 0,024Mnч + 0,05Crч + 0,14Tiч + 0,08Vч,

(4)

де tч – температура чавуна, 0С;
Cч,Siч, Pч, Niч, Mnч, Crч, Tiч, Vч – масові частки вмісту хімічних
елементів в чавуні.
Коефіцієнт а визначаємо за формулою
а

0,1(тч  тб )
,
п

(5)

Кисень

де тч ,тб – середня маса на плавку чавуна і брухту, кг;
п – середня тривалість продувки, хв.
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Рис. 1 Пристрій контролю зневуглецювання ванни конвертера

42

Пристрій
контролю
зневуглецювання
ванни
конвертера (рис. 1) працює
наступним
чином.
Перед
плавкою
вимірюють
масу
чавуна і брухту, вміст вуглецю
в чавуні за формулою (4) й
брухті (останній визначають за
шифром брухту, наприклад, у
поверненому брухті вміст в
ньому вуглецю приймають на
рівні
середнього
вмісту
вуглецю
у
сталі,
що
виплавляють).
Визначають
вміст вуглецю у вапні (за
сертифікатом або аналізом) і
коефіцієнт а за формулою (5).
Всі перераховані параметри
вводять в блок початкових
умов 6. Початковий вміст
вуглецю в металі обчислюють
за формулою (2) при значенні
vс = 0.
В
процесі
продувки
вимірюють перепад темпера-

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

тури води на вході у фурму 1 і на виході з неї диференційною термопарою
2, що встановлена у відповідних трубопроводах, і вимірювачем 3, витрату
води датчиком 4 і вимірювачем 5. Значення маси і хімічного складу чавуна
і брухту, коефіцієнта а формула (5) вводяться із блока 6 початкових умов.
Вимірюють масу вапна, що вводиться в ванну рідкого металу конвертера 7,
ваговим бункером 8 і вимірювачем 9. Пропускають через ванну рідкого
металу в процесі продувки ультразвукові коливання від джерела 10, що
фіксуються приймачем 11. Джерело і приймач ультразвукових коливань
установлюють в отвори футерівки конвертера в шарі, що мінімально
зношується під час кампанії (для 160-тонних конвертерів 5 – 6 ряд цегли
від днища). Як джерело і приймач випромінювання слугує п’єзомагнітний
складний вібратор з насадкою із дібориду цирконію. Частота
випромінювання 49 кГц, потужність 100 ВА у імпульсі. Вибір такої
частоти обумовлений низькими завадами вимірюванню на такій частоті
власних шумів конвертера, що виникають під час продувки. Визначення
тривалості часу проходження ультразвукових коливань через ванну
проводиться в блоці 12.
Результати вимірів поступають у обчислювальний блок 13, в якому
визначається швидкість зневуглецювання за формулами (1), (2) і (3).
Порядок обчислення наступний. Знайдене початкове значення вмісту
вуглецю за формулою (2) підставляють у формулу (1) і визначають
значення швидкості зневуглецювання. За знайденим значенням швидкості
знаходять нове значення вмісту вуглецю. При цьому формулу (2)
представляють у вигляді
Сі  С(і 1)    vc(i 1) , якщо С(і 1)  0,25 %,

(6)

де і, і-1 – індекси відповідно поточного і попереднього кроку ітерації;
 – інтервал часу між ітераціями, прийнятий за 10 с.
Далі цикл повторюється. При виконанні умови С(і–1) < 0,25 % вміст
вуглецю визначаємо за формулою (3).
Випробування пристрою показало, що середньоквадратична похибка
контролю вмісту вуглецю у порівнянні з разовими замірами становить
0,038 %, суттєво зменшуючись в кінці продувки.
Висновки
Досліджено розроблений пристрій контролю вмісту вуглецю у ванні
конвертера з використанням швидкості ультразвукових коливань, що
пропускають через ванну. Випробування пристрою в умовах промислового
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конвертера показало адекватність теоретичних положень, що покладені в
основу створення пристрою.
Подальші дослідження будуть проводиться в напрямку включення
розробленого пристрою в систему управління конвертерною плавкою.
Передбачається перевірка роботи пристрою на інших сталеплавильних
агрегатах.
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УДК 669.2
СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ТАНТАЛУ
В. С. Богушевський, С. В. Кадигроб
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Наведені галузі застосування, структура, хімічний склад і механічні
властивості сплавів на основі танталу
Приведены области применения, структура, химический состав и
механические свойства сплавов на основе тантала
The fields of application, the structure, f chemical composition and
mechanical properties of tantalus alloys are discussed
Вступ
Тантал – дорогий і рідкий метал. За розповсюдженістю у земній корі
він поступається вольфраму, молібдену і ніобію [1, 2]. За температурою
плавлення, класифікується як тугоплавкий метал (рис. 1) [3]. Тантал має
об’ємноцентровану кубічну гратку (ОЦК). Тантал пластичний, легко
деформується, міцність на розрив схожа на міцність інших металів (рис. 2).

Рис. 1 Порівняння температури плавлення танталу з іншими металами
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До недоліків нелегованого танталу відносяться відносно невисока
високотемпературна міцність при великій щільності (16,6 . 103 кг/м3) і
невисокий опір окисненню при температурах вище 600 К.

Рис. 2 Порівняння міцності танталу з іншими елементами
Тантал є відносно рідкісним елементом, в земній корі його міститься
лише 0,0002 %. Чистого елементарного танталу не зустрічаються в
природі, і він зазвичай знаходиться у вигляді оксиду. Комерційна кількість
руд танталу знаходиться в Австралії, Бразилії, Канаді та Африці. Тільки
незначні родовища були виявлені в Сполучених Штатах. У природі тантал
(оксид танталу) зазвичай присутній в поєднанні з ніобієм, тому більшість
добувних процесів спрямовані на відновлення обох металів. Великі маси
танталу також присутні в рудах олова.
Виробництво танталу
Під час рафінування олова (основна відправна точка для отримання
танталу), тантал залишається у шлаці. Перший крок у переробці руди і
шлаку олова – подрібнення в порошок. Порошок розчиняють в плавиковій
кислоті, а нерозчинні частки видаляються шляхом фільтрації. В результаті
кислота проходить через рідину екстракції розчинником, який відділяє
гідрофлоротанталову кислоту з гідрофлороніобієвої кислоти і відходів.
Контроль такого поділу має вирішальне значення для контролю чистоти
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танталових порошків. Особливо важливим для металургійної форми
танталу є рівні ніобію, вольфраму і молібдену, які не можуть бути вилучені
шляхом подальшої обробки. Гідрофлоротанталова кислота вступає в
реакцію з калієм для отримання солі K2TaF7. Ця сіль (відома як подвійна
сіль калію, фторид танталу) реагує з розплавленим натрієм і виділяє
відносно чисту частину танталу в суміші водорозчинних натрієвих і
калієвих-фтористих солей. Вилуговування з водою видаляє солі і дає
танталовий порошок, що є основою для всієї танталової продукції.
Галузі споживання
Близько 900 000 кг танталу споживається щорічно світом. Найбільше
використання в електронній промисловості, на частку якої припадає
близько 66 % від загального обсягу споживання. Наступне за величиною
використання – виготовлення різального інструменту (22 %). Близько 6 %
використовується при виробництві високотемпературних жароміцних
сплавів, 3 % в хімічній промисловості, 1 % в медичній промисловості й 2
% у військовій техніці. Серед інших тугоплавких металів тантал
відрізняється високою хімічною стійкістю в сильних кислотах і рідких
лужних металах, відмінною оброблюваністю, високою пластичністю при
низьких температурах, зварюваністю й унікальними електрофізичними
властивостями. При високій температурі плавлення (3269 К) тантал має
відносно високу стійкість основного окису Та2О5, стабільного до
температур 1643 К. Розкатаний у дуже тонку фольгу і потім окиснений
тантал широко використовується для виготовлення електролітичних
конденсаторів в електронній техніці. Корозійна стійкість, пластичність,
висока міцність і теплопровідність обумовили використання танталових
сплавів в хімічному апаратобудуванні. Тантал і його сплави
використовуються у високотемпературній техніці як нагрівачі,
теплообмінники і теплові конденсатори. В останній час тантал і його
сплави знайшли використання в космічній і ракетній техніці. Хімічна
інертність танталу, його пластичність, стабільність і здатність зрощуватися
з тканинами тіла використовується в хірургічній медицині.
Споживчі властивості
Легування танталу вольфрамом, молібденом, ніобієм, ванадієм,
гафнієм, цирконієм і ренієм, що утворюють тверді розчини заміщення,
підвищує міцносні властивості при підвищених температурах. Хімічний
склад і деякі властивості основних промислових сплавів на основі танталу
наведені в таблиці 1 [4].
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Таблиця 1 Хімічний склад сплавів на основі танталу при кімнатній
температурі за нормативним документом (НД)
Сплав

Вміст легуючих елементів і домішок, %

Вітчизняні сплави
ТВЧ
Не більше 0,5Nb; Mg, Al, Mn, Ca, Ni, Co, Zr, Cr;
0,025(W+Мо); 0,001Sn; 0,001Na; 0,01О2
T-1
Не більше 0,5Nb; 0,3Fe; 0,01Ti; 0,05W, Mo
ТВЧ-1
Не менше 99,875(Та+Nb) або 98,8Та і 1 Nb
Т
99,8(Та+Nb) або 1 Nb; 0,05Fe; 0,02Ті; 0,01Si; 0,05W,
Mo
Т-4
99,4(Та+Nb); 0,1 Nb; 0,1Fe; 0,2Ті; 0,1Si; 0,1W, Mo
ТЧ
99,75(Та+Nb); 0,1 Nb; 0,05Fe; 0,1∑Ті; W, Mo
ТН-3
3,5Nb; 0,1Fe, Ті, Si, W, Mo
ТТ-1
0,55 Nb; 0,7-1,0ThO2
ТВ-5
4-6W; 1Nb; 0,1Мо; 0,001Н2; 0,01Fe, Si, Ті, С, О2; N2
ТВ-10
8,5-10,5W; вміст домішок як у ТВ-5
ТВ-15
13,5-16,5W; вміст домішок як у ТВ-5
ТВ-20
19,0-21,0W; вміст домішок як у ТВ-5
Закордоні промислові сплави
КВІ-10
2,5W
FS-61
7,5W
FS-63
2,5W; 0,15Nb
Та+10W
10W
КВІ-40
40Nb
Т-111
8W; 2Hf
T-222
9,6W; 2,4Hf; 0,01C
ASTAR-811C 8W; 1Re; 1Hf; 0,025C

НД
T1
T2

Т4
Т5

Механічні властивості нелегованого танталу різних марок залежать
від вмісту неметалевих домішок впровадження, структурного стану і умов
деформування (табл. 2 –5).
Кисень, азот і вуглець приводять до деформаційного старіння в різних
температурних діапазонах. При цьому основний вклад в довготривалу і
короткочасну міцність при температурах 1000 – 1500 К вносить вуглець.
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Таблиця 2 Межа міцності невідпаленого дроту із сплаву танталу в
залежності від діаметру d, мм
d, мм
σВ, МПа
d, мм
σВ, МПа
0,1
2150
0,5
1400
0,2
1850
0,6
1300
0,3
1650
0,8
1200
0,4
1500
1,0
1000
Таблиця 3 Механічні властивості сплавів на основі танталу при
кімнатній температурі
Сплав
Виріб, стан
σВ, МПа
σ0,2, МПа
δ, %
Вітчизняні сплави
Т-1
Дріт d=1мм
1000
...
...
TВЧ-1
Пруток
950
…
4
Т
Отж.
450
…
70
ТН-3
…
460
…
24,5
ТВ-5
…
450
400
30
ТВ-10
...
550
450
30
ТВ-15
...
700
550
30
ТВ-20
...
750
650
25
Закордоні сплави
FS-61
Дріт, деф.
1138 (366К)
...
...
FS-63
...
317 (1588К)
Та+10W
...
344 (533К)
...
...
КВІ-40
...
289 (1588К)
...
...
Т-111
...
345 (1388К)
...
...
Таблиця 4 Механічні властивості технічно чистого танталу при
кімнатній температурі в залежності від стану
Стан матеріалу, термообробка
σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % φ, %
Високої чистоти, рекр., <0,01 % С
190
...
38
89
Лист рекр., високої чистоти,
201
180
36
...
h=1мм, отж., 1473 К, 1 год.
Пруток рекр. (99,95 Та), отж., 1283
229
...
50
...
К, 1 год.
Лист рекр., отж., 973 К, 1 год.
275-543 206-276 30-40
...
Пруток рекр.
337
270
45
80
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Лист хол. деф. (ХД), високої
чистоти, h=1 мм, обтис. 95 %
Лист рекр., h=0,25 мм
Лист ХД, h=0,25 мм
Дріт d=0,05 мм, отж.

419

Продовження табл. 4
335
...
...

462
755
686

392
725
...

25
1
11

...
...
...

Таблиця 5 Механічні властивості технічно чистого танталу при
різних температурах (прутки із сплаву ТВЧ, ТВЧ-1)
Температура, К
Властивість
293
773
1273 1473 1773
1973
2173
2273
σВ, МПа 950
600
250
170
100
80
60
40
δ, %
4
5
17
28
48
70
...
...
σВ, МПа 450
330
180
130
100
80
60
40
δ, %
70
37
44
49
60
70
...
...
Зміцнююча дія азоту і кисню в технічно чистому танталі швидко
послаблюється зі зростанням тривалості іспитів і температури (табл. 6).
Таблиця 6 Механічні властивості металокерамічних стрічок
товщиною 0,25 мм сплавів типу Т4, Т (прокатування на холоді і
рекристалізація з проміжними відпалами, іспити у вакуумі)
Температура, К
Властивість
77
300
371
588
700
922
σВ, МПа
1021
463
410
510
450
308
σ0,2, МПа
1021
396
293
261
230
130
δ, %
3,7
25,3
24,6
18
24,3
17,3
Продовження табл. 6
Властивість
σВ, МПа
σ0,2, МПа
δ, %

1033
209
117
23,1

Температура, К
1144
1255
153
149
84
85
32,8
33,1

1366
116
55,9
43,2

1477
102
52
47,5

Міцносні й інші властивості подвійних і потрійних танталових
сплавів, що вміщують вольфрам, суттєво кращі, ніж у нелегованого

50

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

танталу як при кімнатній, так і при високих температурах (табл. 7 – 9).
Добавка молібдену підвищує межу короткочасної міцності аналогічно
вольфраму при однаковому (в атомних частках) вмісті другого елемента.
Однаково діють добавки вольфраму і молібдену і на характер залежності
механічних властивостей від ступеня холодної деформації.
Таблиця 7 Вплив домішок впровадження на міцносні властивості
металу (1 – 0,0955 С; 2 – 0,0225 N; 3 – 0,056 О)
Ө, К ВластиСплав
Приріст міцності, %
вість
Та
1
2
3
1
2
3
300 σВ, МПа
200
496
503
412
148
151
106
σ0,2, МПа
179
337
469
344
88
162
92
δ, %
36
20
25
26
...
...
...
1023 σ0,1, МПа
117
199
167
154
71
43
32
σ1, МПа
110
192
154
120
75
40
9
σ10, МПа
103
185
133
105
80
30
0
Таблиця 8 Механічні властивості сплавів танталу
кімнатній температурі
Вміст W
Виріб
σВ, МПа
σ0,2, МПа
Дріт, нагарт.
600-619
...
Те ж + отж.
278
227
1413, 34 хв.
0,5
Пруток, отж.
389
…
1770, 1 год.
1,01
Дріт, нагарт.
750-802
…
2,03
Те ж
828
…
3,05
Пруток, нагарт.
831
…
4,16
Пруток, отж.
556
480
Стрічка,
5,07
757
…
нагарт.
10,14

Стрічка, отж.

700-714

51

665-700

з вольфрамом при
δ, %
4-5

HV, МПа
2180

44

1610

34,8

1700

4-6
4-4,5
5-5,5
31,3

2420
2690
2640
1700

3

2470

1215

2620
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Таблиця 9 Механічні властивості сплавів танталу з вольфрамом при
різних температурах Ө, К
Сплав
Виріб
Ө, К σВ, МПа σ0,2, МПа σВ/ρ, МПа/(кг/м3)
1433
101
95
6,08
Рекр. 1363- 1583
68,6
57,9
4,12
Та техн.
1533 К
1753
36,3
25,5
2,15
1933
24,5
...
1,47
1083
707
669
41,2
1643
152
136
8,92
Рекр. 1643Та-10W
2203
52
50
2,94
1813 К
2473
29,4
29,4
1,76
3033
4,4
4,4
0,26
1473
325
223
20
2449
27,4
...
...
Рекр. 1703Та-15W
3049
25,5
...
...
1863 К
3149
24,5
...
...
3182
13,7
...
...
Рекр. 1813Та-20W
1473
340
310
20,8
2023 К
Багатокомпонентні сплави танталу за параметрами довготривалої міцності й
за опором повзучості в температурному діапазоні 1700 – 2100 К (табл.10,11)
кращі за сплави на основі ніобію і молібдену навіть за питомою міцністю.
Таблиця 10 Механічні властивості сплавів танталу з вольфрамом при
різних температурах Ө, К з різним вмістом гафнію (обтиснення 95 %,
відпал 1366 К, 1 год., іспити у вакуумі)
Сплав
Вміст
Ө, К
σВ, МПа
σ0,2, МПа δ, % φ, %
Та
Нелегований
77
1112
1112
5
54
200
748
748
21
74
422
542
480
15
100
811
549
446
18
40
1477
113
103
32
75
1633
41,2
11,1
76,1
...
Ta-W2W; 2Hf
200
831
776
15
73
Hf
300
755
721
16
64
1477
357
330
16
41
1753
113
99
51
100
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Ta-WHf

2W; 4Hf

77
200
1477
1753

1070
851
522
140

Продовженя табл. 10
1050
21
60
810
16
65
494
15
40
133
106
100

Таблиця 11 Міцносні властивості багатокомпонентних сплавів
танталу при температурі Ө, К
Сплав
Вміст
Стан
Ө, К
σВ, МПа σ0,2, МПа δ, %
300
682
315
17
Та-Ті-С 1Ті; 0,23С
Рекр.
1473
169
...
29
300
552
315
17
Та-Zr-C 1Zr; 0,14C
Те ж
1473
309
...
20
Ta-Hf-C 1Hf; 0,07C
«
1473
330
...
16
5Nb; 10Ti
Ковка
1473
194
...
23
Ta-Nb5Nb; 20Ti
Те ж
1473
134
...
35
Ti
10Nb; 20Ti
Рекр.
1473
74
520
8
300
657
535
22
Та-Nb-V 30Nb; 5V
Те ж
1473
278
...
53
Ta-Nb300
506
413
...
30Nb; 5Zr
«
Zr
1473
259
...
4
Та-Nb- 30Nb; 10
300
447
364
...
«
Hf
Hf
1473
260
...
30
Зберігання високої пластичності цих сплавів у поєднанні з
високотемпературною міцністю й опором повзучості роблять танталові
сплави перспективним матеріалом для авіаційної, ракетної й космічної
техніки. Різні зміцнюючі добавки не однаково впливають на короткочасні
й довготривалі властивості. На прикладі рекристалізованих сплавів з
однаковим розміром зерна доказано, що гафній, сильно підвищуючи
короткочасні властивості, приводить до розміцнюючого впливу при
довготривалих іспитах. Домішки впровадження у вигляді карбідів Та2С,
або нітридів HfN i ZrN в основному впливають на результати крипових
іспитів. Сплави з дисперсним зміцненням (Т-222, ASTAR-811C) мають
кращі показники при високих температурах, зберігаючи високу
технологічність і зварюваність.
Танталові сплави містять цирконій або гафній та надзвичайно чутливі
до забруднення залізом, міддю, нікелем і кобальтом. Особлива увага
повинна бути приділена механічним і хімічним станам злитків і заготовок
перед гарячою або термічною обробкою, щоб забезпечити повне
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видалення дефектів або забруднень, що внесені за попередніх робочих
операціях.
Висновки
Особливо важливим для металургійної форми танталу є рівні ніобію,
вольфраму і молібдену, які не можуть бути вилучені шляхом подальшої
обробки.
Серед інших тугоплавких металів тантал відрізняється високою
хімічною стійкістю в сильних кислотах і рідких лужних металах,
відмінною оброблюваністю, високою пластичністю при низьких температурах, зварюваністю й унікальними електрофізичними властивостями.
Міцносні й інші властивості подвійних і потрійних танталових
сплавів, що вміщують вольфрам, суттєво кращі, ніж у нелегованого
танталу як при кімнатній, так і при високих температурах.
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УДК 669.184.146
ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ВАННИ В КОНВЕРТЕРІ ПІД ЧАС
ПРОДУВКИ
В. С. Богушевський,О. М. Меженський, Ю. І. Сирбу
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Наведені теоретичні засади і конструкція пристрою контролю
рівня металу в конвертері під час продувки. Проаналізовані технікоекономічні показники його роботи
Приведены теоретические предпосылки и конструкция устройства
контроля уровня металла в конвертере в процессе продувки.
Проанализированы технико-экономические показатели его работы
The theoretical background and design of the level of the metal control
device of BOF in blowing are considered. The technical and economic
parameters for this device are analysed
Вступ
Протягом продувки конвертерної плавки АСКТП вирішує комплексні
задачі синхронізації процесу рафінування і нагріву ванни в умовах
максимально можливої інтенсивності продувки і підтримання необхідного
шлакового режиму [1]. У кінці продувки вирішується питання про
найбільш точне визначення моменту її припинення з використанням всієї
інформації про процес, щоб після першої повалки отримати метал зі
заданими фізико-хімічними властивостями. Вирішення поставлених задач
залежить від достовірної інформації про стан шлаку й у значному ступені
визначенням рівня емульсованої ванни в процесі рафінування.
Найбільш розповсюджене в конвертерних цехах пряме періодичне
вимірювання рівня ванни у спокійному стані з допомогою металевого
штиря, що приварюється до фурми [2]. Для безперервного контролю рівня
ванни розроблена велика кількість пристроїв [3 – 5]. Ці пристрої не
експлуатуються в конвертерних цехах внаслідок великої працеємності
виготовлення [3, 4] або низької надійності [5].
Дослідження, що наведені у статті, проводились в НТУУ „Київський
політехнічний институт” за темами “Принципи створення математичної
моделі системи управління кисневим конвертером” і „Математичні моделі
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і алгоритми системи управління кисневим конвертером”, Державні
реєстраційні номера 0109U001838 і 0110U002880.
Постановка задачі
Мета досліджень – підвищення точності й надійності безперервного
контролю рівня металу в процесі продувки конвертерної ванни.
Результати досліджень
В основу роботи пристрою контролю покладена залежність амплітуди
і частоти коливань фурми під час продувки від рівня ванни [6]. На початку
процесу, коли продувка ванни проходить у режимі незануреного струменя,
коливання фурми наближені до вільних і проходять з великою амплітудою
і малою частотою. По мірі затоплення фурми газо-шлако-металевою
емульсією підвищується частота коливань і знижується їх амплітуда. У
кінці продувки, коли процес знов переходить у режим незануреного
струменя, підвищується амплітуда і знижується частота коливань фурми.
Рівень ванни в конвертері під час продувки визначається по формулі

L   0  1 A   2 n  3 H  f ()  L0  L,

(1)

де L – рівень газо-шлако-металевої емульсії, К;
 0 ,..., 3  коефіцієнти;
А – амплітуда коливань фурми відносно точки її закріплення, мм;
п – частота коливань фурми відносно точки її закріплення, імп./хв.;
Н – положення фурми відносно нерухомих конструкцій конвертера, м;
f () – функціональна залежність;
 – тривалість продувки, хв.;
L0 – поправка, що враховує зміну рівня спокійної ванни від маси
металевої садки і розгару футерівки, м;
L – поправка, що визначається по контрольним вимірам рівня ванни
в моменти занурення вимірювального зонда, м.
Величина коефіцієнтів  0 ,..., 3 і функціональної залежності
визначається ємністю конвертера, конструкцією фурми та інш. Для умов
160-тонного конвертера при продувці чотирьох сопловою фурмою з кутом
розташування сопла в 15 градусів від вертикалі й інтенсивності дуття 3 – 4
нм3/(т . хв.) коефіцієнти дорівнюють  0  5,9 м; 1  0,440 м/мм;
 2  0,0055 м . хв./імп.;  3  – 0,235; f ()  0,512sin0,31 , м.
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L0  2,99  0,0145т

9,47
 0,001N ,
10,6  0,0262 N

(2)

де т – маса металевої садки конвертера, т;
N – номер плавки за футерівкою конвертера.
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Рис. 1 Пристрій контролю рівня
ванни
Пристрій (рис. 1) працює наступним чином. Перед продувкою сигнал,
що пропорційний масі металевої садки конвертера, поступає із блока 23
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введення початкових умов у суматор 22, у який одночасно поступає
сигнал, що пропорційний зміні рівня ванни від зношення футерівки з
функціонального перетворювача 24. З виходу суматора 22 знімається
напруга, що пропорційна величині L0 , яка поступає в суматор 7.
На початку продувки конвертера при опусканні фурми й поданні
дуття сигнали, що пропорційні величині цих параметрів, поступають з
привода 4 фурми в датчик 1 положення фурми і з датчика 21 витрати дуття
у вимірювач 20. В датчику 1 і вимірювачі 20 спрацьовують позиційні
контакти, що встановлені на робочих значеннях параметрів (для умов 160тонного конвертера при значеннях відстані сопла фурми до рівня
спокійного металу 3 м і витраті дуття, що дорівнює 75 % номінального
значення). При цьому на виході блока 19 початку продувки, що виконаний
за схемою І, з’являється напруга, що відповідає логічній “1”, яка поступає
в блок 18 тривалості продувки. Блок 18 складається, із електродвигуна, що
з’єднаний через профільований кулачок з вихідним перетворювачем.
Профільований кулачок реалізує залежність f () виразу (1). Таким чином
на виході блоку 18 з’являється напруга, що пропорційна величині sin0,31 .
Ця напруга поступає на блок 17 ділення, вихідна величина якого, що
пропорційна 0,512sin0,31 , поступає в суматор 7. Сигнал, що
пропорційний значенню положення фурми відносно нерухомих
конструкцій конвертера, поступає з датчика 1 на вимірювач 5, звідки в
блок 6 ділення. З виходу блока 6 ділення на суматор 7 поступає напруга,
що пропорційна величині  3 Н . Напруга з датчика 8 коливань фурми
поступає на вимірювач 9, вихідний сигнал якого поступає на перетворювач
10. Перетворювач 10 – стробоциліндр із щілинними отворами, всередині
якого з одного боку поміщені два світлодіоди, а з другого – два фотодіоди.
Стробоциліндр поміщують на осі двигуна, що переміщує стрілку
вимірювача струму. Світлодіоди зміщені один відносно другого на
відстань, що дорівнює половині ширини щілинного отвору, тобто якщо
один світло діод знаходиться проти щілини, то другий знаходиться проти
виступу. Таким чином, на виході фотодіодів з’являються імпульси,
кількість яких пропорційна подвійній кількості щілинних отворів, що
пройшли повз світлодіоди. Лічильник імпульсів 11 підраховує імпульси з
першого фотодіода. Крім того перетворювач 10 вміщує два лічильних
тригери, входи яких з’єднані відповідно з першим і другим фотодіодами, а
виходи через схему АБО із лічильником імпульсів 12. Таким чином на
виході схеми АБО з’являються імпульси, кількість яких відповідає
кількості змін напрямку обертання двигуна, що переміщує стрілку
вимірювача струму. По закінченню циклу вимірювання (10 с) блок 18
тривалості продувки видає імпульс в блоки 13 і 14 пам’яті на скид
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попередніх показань, через блок 37 затримки, цей же імпульс дозволяє
запис в блоки 13 і 14 пам’яті показань лічильників імпульсів 11 і 12, а
потім проводить через блок 38 затримки скид показань лічильників 11 і 12.
В подальшому цикл вимірювання повторюється. Показання блока 14
пропорційні частоті коливань фурми, а показання блока 13 – сумі амплітуд
коливань фурми за цикл вимірювання. Вихідна напруга блоку 14 пам’яті
поступає в блок 16 ділення, з виходу якого напруга, що пропорційна
величині  2 п, поступає в суматор 7. Вихідна напруга блока 13 пам’яті
поступає в блок 15 ділення, куди одночасно поступає напруга с блоку 14.
Вихідна напруга блока 15 ділення, що пропорційна величині 1 А,
поступає в суматор 7. Таким чином, вихідна напруга суматора 7
пропорційна рівню ванни продовж продувки.
В момент виміру рівня ванни зондовим методом кут повороту
привода 32 передається через командоапарат 31 на вимірювач 30
положення зонда і звідти в блок 29 пам’яті. Командоапарат 31 дозволяє
запис в блок 29 пам’яті. При дотиканні поверхні газо-шлако-металевої
емульсії зондом 35 спрацьовує блок І, надсилаючи в блок пам’яті 29 сигнал
“Зупинки”. Таким чином показання блока 29 відповідають рівню ванни.
Напруга з виходу блока 29 поступає в суматор, де сумується у протифазі з
вихідною напругою суматора 7. Вихідна напруга суматора 28, що
пропорційна величині L , поступає в блок 33 пам’яті й звідти в суматор 7.
При новому вимірюванні рівня ванни зондовим методом проводиться
скидання блока 33 пам’яті при дотиканні поверхні газо-шлако-металевої
емульсії зондом 5 і дозволяється запис через блок затримки 34. По
закінченні плавки і зливі шлаку спрацьовує блок 26 закінчення циклу,
передаючи імпульс в лічильник імпульсів 25, в якому відбувається зміна
номера плавки за футерівкою на одиницю. Вихідна напруга лічильника
імпульсів 25 поступає у функціональний перетворювач 24, на виході якого
напруга пропорційна величині
9,47
 0,001N .
10,6  0,0262 N

Розрахунковий економічний ефект від використання пристрою
становить 400 тис. грн. в рік. Ефект забезпечується за рахунок підвищення
виходу корисного на 0,3 %, внаслідок зниження виносів і викидів металу.
Висновки
Досліджено розроблений пристрій контролю рівня металу у ванні
конвертера з використанням залежності амплітуди і частоти коливань
фурми від рівня газо-шлако-металевої емульсії. Іспити пристрою в умовах
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промислового конвертера показали адекватність теоретичних положень,
що покладені в основу створення пристрою.
Подальші дослідження будуть проводиться в напрямку включення
розробленого пристрою в систему управління конвертерною плавкою.
Передбачається перевірка роботи пристрою на інших сталеплавильних
агрегатах.
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. Основи металургійного виробництва металів і сплавів: Підручник / Д. Ф.
Чернега, В. С. Богушевський, Ю. Я. Готвянський та ін.; За ред. Д. Ф. Чернеги,
Ю.Я.Готвянського. – К.: Вища школа, 2006. – 503 с.
3. Туркенич Д.И., Здановский В.В. Акустика в технологи конвертерной плавки. –
М.: Металлургия, 1978. – 80 с.
4. Охотский В. Б., Рубан В. В. Инфразвук в шуме продувки в конвертере // Изв.
вузов. Чер. металлургия. – 1990. – № 6. – С. 24 – 26.
5. Барденхойер Ф., Оберхойзер П. Г. Контроль процесса шлакообразования в
кислородном конвертере по интенсивности вибраций и звука // Чер. металлы. – 1970. –
№ 15. – С. 3 – 10.
6. Богушевский В. С., Сырбу Ю. И., Меженский А. Н. Контроль уровня ванны в
процессе продувки // Материалы Промышленного инвестиционного форума, 23-25 мая,
2012. – Запорожье. – 2012. – С. 295 – 297.

60

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

УДК 669.2
СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ РЕНІЮ
В. С. Богушевський, Ю. А. Орлова
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Наведені галузі застосування, структура, хімічний склад і механічні
властивості сплавів на основі ренію
Приведены области применения, структура, химический состав и
механические свойства сплавов на основе рения
The fields of application, the structure, f chemical composition and
mechanical properties of rainyus alloys are discussed
Вступ
Реній – єдиний із тугоплавких металів, який має гексагональну
щільноупаковану гратку і по комплексу фізико–механічних властивостей
являється унікальним металом. Він має дещо меншу, ніж у вольфраму, але
більшу, ніж у молібдену, температуру плавлення (3453 К) і значно перевершує вольфрам і молібден за низькотемпературною міцністю і модулем
пружності. Крім того, при 300 К реній пластичний, в той час як технічно
чисті молібден і вольфрам при цій же температурі крихкі (табл. 1).
Таблиця 1 Механічні властивості молібдену, вольфраму і ренію при
300 К
Властивості
Молібден
Вольфрам
Реній
Е, ГПа
329,5
406,7
460,9
HV,МПа
1471
2844
2451 – 2746
σВ, МПа (рекр.)
491 – 883
588 – 1078
1128 – 1176
(деф.)
1569
1961
2354
δ, % (рекр.)
5 – 15
0
10 – 25
(деф.)
4
3
5
Висока пластичність властива ренію як в деформованому, так і в
рекристалізованому стані. Особливістю ренію є виняткова здатність до
зміцнення в процесі деформації. При ступіні деформації 30 – 50 % реній
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має σв = 2207 МПа, НV = 7864 – 8830 МПа. Вольфрам в аналогічних
умовах має σв = 1961 МПа і НV = 3432 – 3923 МПа.
По розповсюдженню реній на одному із останніх місць серед інших
елементів. Його вміст в земній корі 10-7 %.
Застосування ренію
Відомо, що в 1968 р. майже дві третини ренію, проданого в США,
пішли на виготовлення тугоплавких сплавів. Це в основному сплави ренію
з вольфрамом і молібденом. У 1955 р. в Англії був виявлений так званий
«ренієві ефект»: як з'ясувалося, реній підвищує одночасно і міцність, і
пластичність молібдену і вольфраму.
У нашій країні використовуються сплави вольфраму з 5, 20 або 27 %
ренію (ВР-5, ВР-20, ВР-27ВП) і молібдену - з 8, 20 і 47 % ренію, а також
молібден-вольфрам-ренієві сплави. Ці сплави міцні, пластичні (і, отже,
технологічні), добре зварюються. Вироби з них зберігають свої властивості
і форму в найважчих умовах експлуатації. Реній працює на морських
суднах і літаках, в космічних кораблях і в полярних експедиціях. Він став
важливим матеріалом для електронної та електротехнічної промисловості.
Саме тут найповніше використовується комплекс видатних властивостей
ренію і його сплавів. З них роблять нитки напруження, сітки, підігрівачі
катодів. Деталі із сплавів ренію є в електронно-променевих трубках,
приймально-підсилювальних і генераторних лампах, в термоіонних
генераторах та інших приладах.
Із сплавів, що містять реній, виробляють, керни вимірювальних
приладів вищих класів точності (керн – це опора, на якій обертається
рамка приладу). Матеріали для кернів повинні бути немагнітні,
корозійностійкі, тверді. І ще вони повинні якомога повільніше
зношуватися в процесі експлуатації. Таким умовам відповідає
багатокомпонентний сплав на кобальтової основі 40-КНХМР, легований
7 % ренію. Цей же сплав використовують для виробництва пружних
елементів крутильних терезів і гіроскопічних приладів.
Термопари, в яких працюють сплави ренію і вольфраму, служать для
вимірювання високої температури (до 2873 К), Такі термопари значно
перевершують застосовувані в промисловості стандартні термопари з
вольфраму і молібдену.
Для атомної техніки сплави, що містять реній, – перспективний
конструкційний матеріал. Ще в 1963 р. почали виробляти суцільнотягнуті
трубки зі сплаву вольфраму з 26 % ренію. Їх призначення – оболонки
тепловиділяючих елементів і деяких інших деталей, що працюють в
реакторах при температурі від 1923 до 3273 К.

62

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

З кожним роком реній і його сплави все ширше застосовують в
авіаційній і космічній техніці. Зокрема, сплав танталу з 2,5 % ренію і 8 %
вольфраму, що призначений для виготовлення теплозахисних екранів
апаратів, які повертаються з космосу в атмосферу Землі.
Протягом багатьох років світова ренієва промисловість перебувала в
стані відносного спокою. Виробництво цього металу (в капіталістичних
країнах) трималося в межах однієї-двох тонн на рік, ціни залишалися на
одному і тому ж рівні, а оскільки цей рівень дуже високий, попит на метал
був навіть нижче пропозиції. Витрата ренію на виготовлення мініатюрних
виробів (деталі електронних ламп, термопари і т.д.) дуже незначна, і навіть
бурхливе зростання цих виробництв мало позначитись на масштабах
виробництва ренію. Щоб в ренієвій промисловості відбулися істотні зміни,
були потрібні нові, більш великі споживачі цього рідкісного металу.
І такий споживач з'явився. У 1969 ... 1970 рр. нафтопереробна
промисловість почала промислове освоєння нових каталізаторів. Поява
ренієво-платинових каталізаторів дозволило набагато збільшити вихід
бензину з високим октановим числом. Більш того, використання цих
каталізаторів замість платинових дозволяє на 40 ... 45 % збільшити
пропускну спроможність установок. До того ж термін служби нових
каталізаторів в середньому в чотири рази більше, ніж старих.
Масове впровадження ренієвих каталізаторів викликало різкий
стрибок у попиті на реній в багатьох капіталістичних країнах. Нові
каталізатори швидко перекроїли ренієві баланси багатьох країн. Якщо в
кінці 60-х років велика частина виробленого ренію йшла в сплави, то в
1971 р. три чверті проданого в США ренію було витрачено на
виготовлення каталізаторів. Відомо й інше; у 1971 р. в США було продано
приблизно в три рази більше ренію, ніж у 1968 р.
Характеристика сплавів ренію
Застосування ренію у вигляді чистого компактного метала істотно
обмежує його висока вартість і дефіцитність. Серед сплавів, які містять
реній, виділяються дві групи: тверді розчини ренію в перехідних металах
IV – VIIIа груп періодичної системи і сплави в області твердих розчинів на
основі ренію.
Найбільш практичний інтерес представляють сплави в області
твердих розчинів ренію в перехідних металах. При легуванні ренієм
молібдену, вольфраму і хрому проявляється незвичайний ефект
одночасного підвищення міцнісних і пластичних властивостей в діапазоні
кімнатних температур. Найбільш пластифікуючий ефект спостерігається
при атомній долі вмісту ренію в твердих розчинах приблизно 30 – 33.
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Хімічний склад і властивості сплавів ренію з вольфрамом і
молібденом наведені в таблиці 2.
“Ренієвий ефект” пов’язаний із зміною електронної будови сплавів
вольфраму і молібдену в результаті легування, який приводить до
пониження бар’єрів Паєрлса–Набаро і зменшення енергії дефектів
упаковки. При цьому в процесі деформування включається додатковий
механізм – двійникування.
Таблиця 2 Хімічний склад і властивості ренійвміщуючих сплавів
Вміст елементів, %
σВ, МПа
δ, %
Отж. при Деф. при
Отж. при
Деф. при
Re
W
Mo
300 К 1770 2070
300 К
1770 2070
30
70
1373
334
140
...
7
5,6
25
75
1167
294
156
2
6,7
9,0
50
50
932
149
58,8
6
9,0
25
40
40
20
1225
206
116
0
13,5
22
29
57
14
961
255
91,2
2
7,2
6
31
45
24
883
235
84,3
6
8,0
15
33
33
34
902
206
91,2
10
7,0
23,5
Сплави вольфраму і молібдену з ренієм застосовуються для
виготовлення нагрівачів електровакуумних пристроїв, катодів і анодів
магнітогідродинамічних генераторів, електроконтактів, торсійних підвісок
для гірокомпасів, пружних елементів і термопарного дроту.
Для промислових цілей суттєвий інтерес представляють сплави типу
потрійних твердих розчинів системи W–Mo–Re із вмістом ренію до 25
атомних (28 – 30 масових) відсотків. Такі сплави схильні до деформації
двійникуванням і зберігають значну пластичність від відносно низьких
температур в поєднанні з високою міцністю. Сплав з більш високим
вмістом ренію (до 40 %) хоча і володіє більш високою міцністю в
деформованому і рекристалізованому стані (табл. 3), але повністю
кришиться після відпалу починаючи з 1870 К і стає непридатним для
практичного використання.
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Таблиця 3 Механічні властивості
відпалу при різних температурах
39,5W32,6W-34,2МоӨвід., К
20,5Мо-40Re
33,2Re
До від. 1814 3,6
1216
0
1270
1608 1,2
...
...
1670
...
...
961
5,5
1870
1372 0
882
9,2
2070
1079 0
961
0,5
2270
1098 0
657
1,1

сплавів системи W-Мо-Re після
42,5W23,5Мо-34Re
1108
1,9
1020
1,6
961
3,8
922
6,8
912
9,0
853
6,9

56,6W-14,7Мо28,7Re
1265
2,0
...
...
1157
1,2
981
2,8
981
2,8
922
4,6

Позитивний вплив ренію на температуру переходу в крихкий стан
полягає не тільки в зниженні порога крихкості з 670 К для чистого W до
470 К в сплаві 56,6W–14,7Mo–28,7Re, але і в тому, що розширюється
температурний діапазон переходу. Це дуже важливо в умовах циклічної
зміни температури, де сплави вольфраму з ренієм (чи з ренієм і
молібденом) мають більш високий опір тепловим і механічним ударам.
При цьому до мінімуму знижується небезпека катастрофічного
руйнування, яка завжди загрожує рекристалізованому вольфраму. Крім
того, реній підвищує температуру початку рекристалізації (табл. 4).
Таблиця 4 Вплив рекристалізаційного відпалу на механічні
властивості фольги із литого сплаву Мо-50Re при 300 К
Розмір
Розмір
σВ,
Нμ,
σВ,
Нμ,
Өвід., К
Өвід., К
МПа
МПа зерна, мм
МПа МПа зерна, мм
Деф.
2745
5394
20
1970
1040
3531
150
1270
...
5688
20
2070
961
3531
150
1570
1795
3923
25
2170
991
3334
200
1670
1628
3530
36
2270
1010
3334
...
1870
1296
3628
51
2370
...
3236
300
Сплави другої групи, які являють собою твердий розчин на основі
ренію, менше використовуються в зв’язку з дуже малою розчинністю
металів в ренії. Вони використовуються в основному, як сплави з
особливими фізичними властивостями. Залізо, вольфрам і молібден, які
утворюють твердий розчин заміщення слабко впливають на механічні
властивості, дещо знижуючи пластичність і не підвищуючи наклепуваність
ренію.
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Домішки газів, які утворюють обмежені розчини впровадження
впливають на механічні характеристики ренію. Наприклад, при підвищенні
вмісту кисню з 0,002 до 0,022 % твердість збільшується майже вдвічі, але
видовження зменшується в чотири рази. До особливостей ренію і його
сплавів відносять менший, в порівнянні з іншими тугоплавкими металами,
темп зниження міцності при підвищені температури. Різке підвищення
пластичності в ренію починається не при температурі початку
рекристалізації, а при більш високих температурах – 2300 К.
Сплави на основі ренію, які розташовані в середній частині діаграми
стану, являють собою за структурою і властивостями хімічні з’єднання
типу сигма- , хи- або лямда-фаз. Вони мають високу твердість і крихкість,
а також використовуються в якості катодних, напівпровідникових,
надпровідникових та інших матеріалів з особливими фізичними
властивостями. Вплив розчинених домішок на механічні властивості ренію
наведені в таблиці 5.
Таблиця 5 Вплив розчинених домішок на механічні властивості
ренію (тверді розчини: * – впровадження; ** – заміщення з вмістом газів,
%: 0,013-0,015О2; 0,006 Н2; 0,0004 N2)
Деф. 40 % і відпал. 2070 К,
Литий Деф. 40 %
Вміст
1 год.
домішок, %
НВ, МПа НВ, МПа
НВ, МПа σВ, МПа δ, %
0,002О2; 0,005Н2;
1451
...
1285
522
21,1
0,0005N2*
0,0081О2; 0,0004Н2; 1834
...
1784
...
...
0,0005N2*
0,012О2; 0,0003Н2;
1873
...
1834
642
16,1
0,0005N2*
0,0018О2; 0,0006Н2; 2442
...
2305
721
11,0
0,0008N2*
0,0022О2; 0,0006Н2; 2668
...
2668
845,4
5,0
0,0008N2*
0,02W**
1981
6159
1941
660
10
0,05W**
2069
6678
2030
671
10
0,10W**
2156
6934
2147
709
8
0,01Мо**
2108
6090
2147
655
11
0,05Мо**
2197
6620
2109
661
9
0,10Мо**
2246
6777
2246
697
8,5
0,02Fe**
1912
5737
1912
657
...
0,06Fe**
1981
5894
1981
679
8,5
0,10Fe**
2050
6502
2030
707
9,0
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УДК 621.74.043.2
ПРИСТРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЛИВАРНОЇ
ФОРМИ
В. С. Богушевський, М. Г. Пасічник
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Наведені теоретичні засади і конструкція пристрою регулювання
температури ливарної форми. Проаналізовані техніко-економічні
показники його роботи
Приведены теоретические предпосылки и конструкция устройства
регулирования температуры литейной формы. Проанализированы
технико-экономические показатели его работы
The theoretical background and design of the temperature control device
of the mold are considered. The technical and economic parameters for this
device are analysed
Вступ
В теперішній час лиття під тиском (ЛПТ) є одним із найбільш
розповсюджених спеціальних способів виготовлення високоточних
відливок із кольорових сплавів на основі алюмінію, міді, цинку, магнію.
Основний недолік ЛПТ – висока собівартість відливок, що в значному
ступені (до 75 %) визначається витратами на проектування і виготовлення
прес-форм, а також їх експлуатаційною стійкістю [1]. Остання в значній
мірі залежить від кількості теплозмін і теплових ударів [2]. Зменшення
кількості цих небажаних явищ досягають регулюванням температури пресформи. В практиці ЛПТ для попереднього розігріву прес-форми
використовують газові пальники і електронагрівачі. В останній час з цією
метою все ширше використовують установки для підігріву й охолодження
форми рідкими теплоносіями [3, 4]. Найбільш важливий вузол установки –
термостат, що зв’язаний з каналами нагріву-охолодження прес-форми
гнучкими з’єднувальними рукавами. При використанні термостатів на
перший план виходить точність регулювання температури рідкого
теплоносія.
Дослідження, що приведені в статті, проводились в НТУУ „Київський
політехнічний інститут” по темі „Математична модель і система
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управління машинами лиття під тиском”, Державний реєстраційний номер
0112U002173.
Мета досліджень
Підвищення точності регулювання температури.
Результати досліджень
В основу роботи пристрою регулювання температури покладено
рівняння теплового балансу ливарної форми

cф mфпр (tф  t з )  qц   c0 [1  0,5(t1  t 2 )](t 2  t1 )Vт d,

(1)

( )

де сф – середня питома теплоємність ливарної форми, Дж/(кг . 0С);
тфпр – приведена маса ливарної форми, кг;
tф – температура ливарної форми за показаннями термопари у момент
вилучення відливки, 0С;
tз – задана температура ливарної форми, 0С;
q – тепловий потік в навколишнє середовище, що залежить від
конструкції ливарної форми й становить 10 – 20 кВт;
 ц – тривалість циклу, с;
с0 – питома теплоємність теплоносія при 0 0С, Дж/(кг . 0С);
 – температурний коефіцієнт, 0С–1;
t2 і t1 – температура теплоносія відповідно на виході й вході
порожнини теплообміну ливарної форми, 0С;
 – поточний час, с.
Пристрій регулювання температури ливарної форми (рис. 1) працює
наступним чином. На початку роботи ливарна форма холодна, тому сигнал
від датчика 1 не перевищує рівня, що заданий пороговим елементом 2 і в
цьому випадку з його виходу на вхід блока 3 управління нагрівом буде
поступати “одиничний” сигнал, що включає нагрівання теплоносія. Коли
температура ливарної форми досягає заданої, сигнал з виходу елемента 2
зміниться на нульовий, виключаючи нагрівання теплоносія. При заливці
метала в ливарну форму вона нагрівається теплотою, що віддається
металом. При вилучені відливки короткочасний сигнал від датчика 15
відкриває ключ 13, який дозволяє запис температури ливарної форми з
датчика 1 в блок 12 пам’яті.
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Сигнал з виходу
блока 12 поступає на
другий вхід обчислювального блока 11, на
20
2
перший вхід якого від
задатчика 9 поступає
1
13
12
сигнал, що відповідає
4
заданій
температурі
форми tз. На третій вхід
5
7
16
8
блока 11 із задатчика 8
поступає сигнал, що
6
17
11
9
відповідає приведеній
масі ливарної форми
U0
25
22
10
тфпр , на четвертий від
задатчика 10 – сигнал,
23
24
21
що
відповідає
тепловому потоку від
18
19
14
ливарної
форми
в
зовнішнє середовище q,
Рис. 1 Пристрій регулювання температури
а на п’ятий від блока 14
– сигнал, що відповідає тривалості циклу  ц . З виходу блока 11 знімається
сигнал, що відповідає лівій частині формули (1).
Цей сигнал порівнюється з опорним сигналом U0 блока порівняння 22
і в разі перевищення “одиничний” сигнал поступає на перший вхід схеми
23 І, а в протилежному випадку – на перший вхід схеми 24 І. На другі
входи схем 23 і 24 через блок 25 затримки поступає “одиничний”
короткочасний сигнал від датчика 15 вилучення відливки. Таким чином,
після вилучення відливки в залежності від нагріву прес-форми і значення
теплових втрат в навколишнє середовище з виходів схем 23 або 24
відповідно поступають і запам’ятовуються “одиничні” сигнали у блоках 18
або 20 пам’яті. Ці сигнали поступають відповідно на блоки управління
охолодженням 19 або нагрівання 3, включаючи відповідно охолодження і
нагрівання теплоносія.
На входи обчислювального блока 7 поступають сигнали від датчиків
температури теплоносія 4 і 5, а також від датчика 6 сигнал, що
пропорційний витраті теплоносія. З виходу обчислювального блока 7 на
вхід інтегратора 16 поступає сигнал, що пропорційний під’інтегральному
виразу формули (1). З виходу інтегратора на вхід блока порівняння 22
поступає сигнал, що пропорційний інтегралу. Скид інтегратора 16 в
початковий стан проходить по сигналу від датчика вилучення відливки 15.
3

15
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На вхід блока порівняння 17 поступає сигнал з виходу обчислювального
блока 11, що пропорційний лівій частині формули (1). При співпадінні
вхідних сигналів з виходу блока порівняння 17 на входи блоків пам’яті 18 і
20 поступає “одиничний” сигнал скиду пам’яті, що обумовляє появу на
виходах блоків 15 і 17, а також на входах блоків управління охолодженням
19 і нагрівом 3 нульових сигналів, які відключають відповідно
охолодження чи нагрівання теплоносія.
Тривалість ливарного циклу формується в блоці визначення часу
циклу 14. За сигналом від датчика вилучення відливки 15 проходить скид і
наступний запуск таймера в блоці 14; за сигналом від датчика присутності
металу у формі 21 проходить зупинка таймера і перезапис його показань в
блок пам’яті, вихід якого є виходом блоку визначення часу циклу 14, а
також скид блока пам’яті 12.
Як датчики температури 1, 4 і 5 використані термометри
термоелектричні серії Метран-200 [5] типу ТХК-529 з відповідними
вимірювальними перетворювачами. Як датчик витрати теплоносія
використаний дифманометр Метран-100-ДД [5]. Датчики вилучення
відливки 15 і присутності металу у формі 21 виконані на базі
безконтактних датчиків положення типу БК. Блоки управління
охолодженням 19 і нагрівом 3 представляють собою підсилювачі, що
перетворюють “одиничний” вхідний сигнал в напругу ~ 110 В для
включення відповідно електромагніту клапана магістралі охолоджуючої
води і магнітного пускача, що керує нагрівом теплоносія. Блоки 2, 17 і 22
виконані на базі блоків сигналізації типу БСГ-П комплексу АКЕСР. Як
блоки пам’яті 12, 18, 20 використані регулятори РБА комплексу АКЕСР,
що охоплені від’ємним зворотним зв’язком (для запом’ятовування
вхідного сигналу подається нульовий сигнал на вхід регулятора, що
забезпечується присутністю нульового сигналу на вході дозволу запису).
Інтегратор 16 виконано на базі блока БПИ-П комплекса АКЕСР.
Пристрій пройшов випробування на Полтавському заводі
“Електромотор”. Використання пристрою регулювання температури
ливарної форми скорочує брак на 0,5 % (відповідно знижується
повернення) й збільшує продуктивність машини ЛПД на 1 %.
Висновки
Пристрій регулювання температури ливарної форми забезпечує її
термостабілізацію шляхом нагрівання або охолодження теплоносія
протягом визначеного часу. Підвищення точності регулювання
температури ливарної форми покращує техніко-економічні показники
процесу.
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УДК 669.2
ОПТИМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНЛЗ
В. С. Богушевський, В. Ю. Сухенко
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
Наведена постановка задачі оптимального розкрою безперервно
литого зливка. Задача вирішена для умов беззалишкового розкрою й у
разі неможливості – розкрою з мінімальним залишком
Приведена постановка задачи оптимального раскроя непрерывно
литого слитка. Задача решена для условий безостаточного раскроя и в
случае невозможности – раскроя с минимальным остатком
Formulation of the problem of optimal cutting continuously casting is
considered. The problem is solved for the conditions of residue-cutting and in
case of failure - cutting with minimal residue
Введение
Одним из направлений повышения эффективности работы МНЛЗ является увеличение выхода годного металла за счет оптимизации раскроя
непрерывно литого слитка и тем самым уменьшения немерных остатков
[1]. Необходимость оптимизации раскроя непрерывно литого слитка возникает при образовании в слитке “поясов” и при окончании разливки в
несколько ручьев. При образовании “пояса” необходимо удалить участок
слитка, включающий “пояс” с минимальными немерными отходами. То
есть, участки непрерывного слитка от “головы” слитка до начала “пояса”
либо между “поясами” должны быть порезаны на заготовки заданных длин
с минимальным остатком [2].
Постановка задачи
Целью проведения исследований
немерных остатков при работе МНЛЗ.

является

сокращение

массы

Результаты исследований
Критерием образования “пояса” является снижение более чем за 30
секунд скорости разливки до величины менее 0,05 м/мин. В соответствии с
длительностью перерыва струи определяются границы “пояса”.
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Продвижение “пояса” от кристаллизатора к линии реза в процессе
разливки отслеживается на основании показаний датчика ПДФ-5, с
помощью которого измеряется длина слитка [3].
Известны следующие основные способы задания длины заготовок:
1) задание основной и одной или нескольких дополнительных мерных
длин;
2) задание одного диапазона допустимых длин заготовок;
3) задание нескольких непересекающихся диапазонов допустимых
длин заготовок с указанием приоритетов диапазонов.
Оптимальный раскрой в случаях первого и второго способов задания
длин заготовок хорошо известен из литературы [4]. При этом разработаны
алгоритмы, основанные на использовании методов целочисленного линейного программирования.
Задачу об оптимизации раскроя для третьего случая можно сформулировать следующим образом. Минимизировать:
K

 = Lраскр –  (l j  )

(1)

j 1

при ограничениях:
K

 (l j  ) ≤ Lраскр;
j 1

1
1
n
n
lmin
 lj  lmax
... lmin
 lj  lmax
(j = 1, 2,..., K),

(2)

(3)

где n – количество диапазонов допустимых длин заготовок;
i
lmin
– минимальная длина заготовки в i -том диапазоне (i = 1,2,..., n );
i
lmax
– максимальная длина заготовки в i -том диапазоне;
Lраскр – длина слитка, которую необходимо раскроить;
 – толщина реза (при использовании в качестве режущего агрегата
ножниц или машин импульсной резки  = 0, при использовании машины
газовой резки  > 0, и для получения высокой точности раскроя в этом
случае величину  необходимо учитывать).

Задачу (1)...(3) можно записать в следующем виде. Минимизировать:
n

(N) = Lраскр –  N i li
i 1
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N ={N1, N2,..., Nn}
при ограничениях:
K

 N i (li  ) ≤ Lраскр;
j 1

1
1
n
n
lmin
 li  lmax
...lmin
 l j  lmax
(i = 1, 2,..., n);

Ni ≥ 0,

(5)

(6)
(7)

Задача (4)...(7) по своей формулировке внешне похожа на задачу целочисленного линейного программирования. Однако существенно отличается тем, что коэффициенты минимизируемой линейной формы также
неизвестны, а заданы только диапазоны их изменения. Решение этой задачи можно получить методами целочисленного линейного программироваi

i

ния. Каждый из отрезков [ lmin ,lmax ] можно разбить на элементарные интервалы и рассматривать каждое li в каждом из таких интервалов. Чтобы не
“проскочить” оптимального решения, каждый из таких интервалов должен
иметь длину не больше, чем принятая единица измерения длин. При таком
подходе одна задача (4)...(7) породит очень много задач целочисленного
линейного программирования, решение каждой из которых достаточно
сложно.
Все вышесказанное привело к необходимости разработки специального комбинаторного алгоритма для решения задачи (4)...(7). Работа предлагаемого алгоритма основана на использовании следующих двух
критериев безотходности раскроя:
N = [Lраскр/lmin]

N.lmax ≥ Lраскр,

(8)

где [x] обозначает операцию нахождения максимального целого
числа, меньшего либо равного x.
1
n
1
n
N1. lmin +...+ Nn. lmin ≤ Lраскр ≤ N1. lmax +...+ Nn. lmax .

(9)

Критерий (8) в рассматриваемом алгоритме используется для проверки возможности безотходного раскроя слитка в самом приоритетном диапазоне допустимых длин заготовок. Критерий (9) используется в
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алгоритме для определения возможности безотходного раскроя слитка в
нескольких диапазонах допустимых длин заготовок.
Использование только одного критерия (8) позволяет найти оптимальный раскрой только с использованием длин заготовок одного из заданных
диапазонов. А это не всегда позволяет найти оптимальный раскройный
план и учесть заданные приоритеты диапазонов допустимых длин.
Из соотношений (9) вытекают соотношения (10) и (11):
1
n
2
N1. lmin + N2. l min +...+ Nn. lmin ≤ Lраскр;
1
n
2
N1.( lmin + 1) + N2.( l min + 2)...+ Nn. ( lmin + n) ≥ Lраскр,

i
i
где i = lmax  lmin

(10)
(11)

(i = 1, 2,..., n)

~
А это означает, что найдется хотя бы один набор таких i , что будет
выполнено следующее равенство:

~
~
~
2
1
n
N1.( lmin + 1 ) + N2( l min + 2 )...+ Nn. ( lmin + n ) ≥ Lраскр,

(12)

~

при этом 0 ≤ i ≤ i.
Выполнение равенства (12) показывает возможность безотходного
раскроя при выполнении критерия (9).
В отличии от критерия (8), критерий (9) не носит конструктивного характера, т.е. непосредственно с его помощью невозможно найти значения
N1, N2,..., Nn и длины l1, l2,..., ln, удовлетворяющие условию безотходности
раскроя. В рассматриваемом алгоритме критерий (9) используется только
для проверки возможности безотходного раскроя на каждом этапе.
Для определения минимального остатка на каждом этапе алгоритма,
при отсутствии на этом этапе безотходного раскроя, используется следующее утверждение: если для данной длины Lраскр и данного набора значений
N1, N2,..., Nn, не существует безотходного раскроя, то минимальный остаток
будет равен:
1
n
Lmin = Lраскр – N1. lmax –...– Nn. lmax .
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Последнее вытекает из следующего: если для данной длины Lраскр и
данного набора {Ni} не существует безотходного раскроя, то не выполняется критерий (9), а это возможно в следующих двух случаях:
1
n
2
N1. lmin + N2. l min ...+ Nn. lmin > Lраскр;

(14)
.

N1 l

1
max

.

+ N2 l

2
min

.

...+ Nn l

n
max

> Lраскр

либо
1
2
n
N1. lmin + N2. l min ...+ Nn. l max < Lраскр;

(15)
1
min

N1. l

+ N2. l

2
min

n
min

...+ Nn. l

< Lраскр

Случай (14) не рассматривается, так как при построении алгоритма
рассматриваются только те варианты, которые приводят к неотрицательным остаткам. Для случая (15) рассмотрим следующую функцию от переменных:
1

n

f (x1, x2,..., xn) = Lраскр – N1( lmin + x1) – ... – Nn( l min + xn)

(16)

Функция (16) непрерывная и строго убывающая, следовательно, своих
экстремальных значений она достигает на границах своей области определения. Областью определения функции (16) будет замкнутый n-мерный прямоугольный параллелепипед, определяемый соотношениями:
0
≤ x1 ≤ 1; 0 ≤ x2 ≤ 2; ...; 0 ≤ xn ≤ n. Минимального значения функция (16)
достигнет в вершине с координатами x1 = 0, x2 = 0, ..., xn = 0.
Разработан алгоритм решения задачи безотходного раскроя. Без ограничения общности можно принять, что меньшему номеру диапазона допустимых длин соответствует более высокий приоритет. В алгоритме последовательно проверяется возможность безотходного раскроя с максимально
возможным количеством заготовок более приоритетных диапазонов.
Если при таком просмотре вариант безотходного раскроя не обнаружен, то количество заготовок предпоследнего диапазона по одной уменьшается до нуля. После каждого уменьшения определяется возможность
безотходного раскроя. При отсутствии безотходного раскроя на единицу
уменьшается количество заготовок следующего по возрастанию приоритетов диапазона. И весь выше описанный процесс повторяется. И так продолжается до диапазона с самым высоким приоритетом.
При нахождении варианта безотходного раскроя определяется количество заготовок из каждого диапазона, а потом длины заготовок. При этом
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все заготовки каждого диапазона имеют одинаковую длину. Алгоритм построен таким образом, что максимально возможные длины получаются у
заготовок, относящихся к более приоритетным диапазонам.
Если при последовательном просмотре варианта безотходного раскроя не обнаружено, то в качестве решения задачи (4)... (7) принимается
вариант с минимальным остатком. При этом предпочтение отдается варианту, содержащему большее количество заготовок более приоритетных
диапазонов.
Следует отметить, что для корректного учета толщины реза () необходимо использовать следующий факт. Если длина раскраивается безотходно на К заготовок, то на этой длине выполняется К – 1 рез. Если раскрой получается с остатком, то для отрезания К заготовок следует выполнить К резов.
Использование предлагаемого алгоритма оптимизаци раскроя применительно к условиям МНЛЗ кислородно-конверторного цеха позволяет
экономить в среднем более 7 % металла от “головы” слитка до “пояса”
или между “поясами” в случае их образования в непрерывном слитке в
процессе разливки.
Для части заказов непрерывно литых заготовок из прокатного цеха
поступают ограничения на количество заготовок немерных длин. Такие
ограничения были внесены в алгоритм и программу. Для оценки эффективности алгоритма при наличии ограничений на количество заготовок дополнительных длин выполнены расчеты для тех же условий ДМК при
требовании, что количество заготовок дополнительных длин будет не
больше двух. Результаты этих расчетов показали, что в этом случае немерные отходы слитка уменьшатся в среднем на 50 % по отношению к существующему мерному раскрою.
Реализация алгоритма осуществляется на нижнем уровне АСУТП.
Выводы
При нахождении варианта безотходного раскроя определяется количество заготовок из каждого диапазона. При этом все заготовки каждого
диапазона имеют одинаковую длину. Затем определяются длины заготовок. Алгоритм построен таким образом, что максимально возможные длины получаются у заготовок, относящихся к более приоритетным диапазонам.
Если при последовательном просмотре варианта безотходного раскроя не обнаружено, то в качестве решения задачи принимается вариант с
минимальным остатком.
Использование предлагаемого алгоритма оптимизации раскроя применительно к условиям МНЛЗ кислородно-конверторного цеха позволяет
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экономить в среднем более 7 % металла от “головы” слитка до “пояса”
или между “поясами” в случае их образования в непрерывном слитке в
процессе разливки.
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ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ КОМПАКТУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ
ДРІБНОДИСПЕРСНИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ЇХ ПОДАЛЬШОГО
ПЕРЕПЛАВУ
Д. В. Ботвинко, В. О. Шаповалов1,
М. І. Прилуцький, А. Ю. Столенець, М. А. Шевченко2
1

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
2
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Показано джерела утворення металевих відходів та актуальність
їх подальшого перероблення. Розглянуті основні методи компактування
відходів оброблення металу у вигляді стружки, їх переваги та недоліки.
Запропонований актуальний метод для компактування відходів.
Досліджені технологічні особливості їх подальшого переплаву
Приведены источники образования металлических отходов и
актуальность их последующей переработки. Рассмотрены основные
методы компактирования отходов обработки металла в виде стружки,
их достоинства и недостатки. Предложен актуальный метод для
компактирования отходов. Исследованы технологические особенности
их последующего переплава
Displaying source formation of metal waste and topicality further
processing them. The basic methods for compacting waste metal processing
chips as their advantages and disadvantages. The proposed current method
for compacting waste. Researched technological features of their subsequent
remelting
Незважаючи на досить високий рівень сучасного виробництва
металопродукції, в ході його реалізації утворюється та накопичується
величезна кількість відходів, що зумовлено як особливостями технологій,
так і технічними вимогами до готової продукції. При механічній обробці
деталей коефіцієнт використання металу складає 25-50%, у результаті
цього утворюються велика кількість стружки. Особливо це стосується
дорогих жароміцних сплавів та нержавіючих сталей.
Важливим напрямком розвитку вітчизняної металургії є максимальне
залучення у виробництво вторинних ресурсів. Використання вторинних
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металів забезпечить економію сировинних ресурсів, а також зменшить
забруднення навколишнього середовища [1,2]. Певна частина відходів,
особливо
великогабаритних,
використовується
безпосередньо
в
плавильних агрегатах. Існуючі технології переплаву легкоговагових
шихтових відходів без попереднього компактування мають витрати металу
на угар, яка складає 30%, у зв'язку з чим із господарського обороту випадає
величезна кількість ресурсів, які безповоротно пропадають [2,3,4].
Існує ціла гама високолегованих некомпактних шихтових металевих
матеріалів, таких як стружка нержавіючих сплавів, корольки, дріб,
гранульовані порошки, губчасті матеріали та інші, переплав яких без
попереднього компактування або взагалі неможливий, або вкрай
утруднений і вимагає недешевих додаткових технологічних операцій.
Технологія гідростатичного холодного пресування включає наступні
основні операції:
- підготовка шихти;
- пресування шихти в замкнених прес-формах;
- зварювання пресовок.
Отримання щільних пресовок із сипучих матеріалів при холодному
пресуванні забезпечується застосуванням потужних пресів (з великими
зусиллями пресування) та спеціальних змазок.
Прес-форма для холодного пресування класифікуються наступним
чином:
- згідно з експлуатаційними особливостями – стаціонарні та з’ємні;
- по типу дозування порції – з об’ємним чи ваговим дозуванням;
- по принципу пресування – односторонні та двосторонні;
- по конструкції матриці – з суцільною, складовою чи збірною
матрицею;
- по кількості шарів – для пресування одно – та багатошарових
виробів.
При холодному методі пресування сипучих порошкоподібних
матеріалів загальна пористість виробів складає 4 – 10%.
У зв’язку з великими зусиллями при пресуванні матриці працюють в
умовах величезних навантажень. Тому їх виготовляють переважно з
високоміцних сталей.
Пресовки, отримані холодним пресуванням, мають невисокі механічні
характеристики внаслідок того, що пресовка являє собою механічно
ущільнену суміш з недостатніми силами зчеплення.
Більш складним є компактування дисперсних металевих матеріалів,
особливо високореакційних і тугоплавких, у заготовки (електроди) різної
форми й розмірів для подальшого переплавлення в зливок (отримання
вторинного металу).
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Витратні електроди повинні забезпечувати стабільність процесу
плавки, рівномірне введення легуючих елементів в металургійну ванну,
мати достатню міцність, яка виключає можливість їх руйнування при
транспортуванні, монтажі і плавці. Крім того, технологія виготовлення
електродів повинна не забруднювати електроди шкідливими домішками і
бути економічно ефективною.
Як відомо, основним способом приготування витратних електродів
для переплавних процесів у даний час є холодне напівперервне пресування
через конусну прохідну або глуходонну матрицю (рис.1).

а)

б)

Рис. 1 Гідравлічний прес для виготовлення витратних електродів: а)
Загальний вид; б) Схема гідравлічного пресу: 1 - прес-штемпель з
фігурною шайбою; 2 - прийомна воронка; 3 - втулка контейнера;
4 - контейнер; 5,7 - перша та друга направляюча втулка; 6 – електрод
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При холодному пресуванні зчеплення шматочків шихти (пил, скрап,
стружка, дріб, легуючі, та інші) здійснюються за рахунок механічного
зчеплення (здавлювання) контактів, що виникають при великих зусиллях
деформації, величина яких залежить від пластичності пресованих
матеріалів [5].
Так, для отримання електрода необхідної міцності і габаритів
(діаметром 350-650 мм і завдовжки 5000 мм), необхідно створити
колосальний питомий тиск пресування в межах 650-900 МПа [6].
Використовуються для цього горизонтальні або вертикальні преси, які є
гігантськими і дорогими (вартістю до 10 млн. дол. США) конструкціями.
Проте навіть такий тиск не завжди гарантує отримання однорідних за
складом, міцних і рівних (без кривизни і тріщин) витратних заготовок.
При пресуванні в прохідну матрицю порція шихти після стиснення в
матриці не витягується з неї повністю. Частина порції, що залишається в
матриці служить рухомим піддоном для подальшої порції. При
максимальних значеннях зусиль пресування з одночасним стисненням
здійснюється переміщення пресовки уздовж внутрішньої поверхні матриці.
Процес протікає безперервно до досягнення необхідних розмірів
відпресованої заготовки. Через специфіку процесу пресування
відбувається випереджаючий рух центральних шарів кожної порції щодо
периферійних її шарів, прилеглих до внутрішніх стінок матриці. У
результаті великих розтягуючих напруг на поверхні відпресованої
заготовки виникають нещільності та тріщини, які можуть стати причиною
руйнування витратного електрода під час плавки і виходу печі з ладу.
Інший поширений зараз метод отримання витратного електрода
передбачає холодне пресування шихти в глуходонну матрицю з
отриманням прес-шайб діаметром 300-500 мм і висотою не більше 200-250
мм, які потім зварюються в електрод необхідної довжини. Перевагою
цього методу є відсутність тріщин на поверхні електрода, проте він
вимагає додаткову операцію зварювання, що приводить до забруднення
поверхні електрода газовими домішками, і використання спеціальних
печей.
Окрім указаних недоліків методу холодного пресування слід
зазначити, що цей метод не є універсальним для всіх металевих матеріалів.
Високоміцні, леговані сталі та інші високоміцні сплави фактично не
піддаються компактуванню цим методом, оскільки для їх пресування у
зв’язку з малою пластичністю необхідний ще більш високий тиск, а
використання такого тиску веде до підвищення собівартості продукції та
зниження продуктивності.
Істотно знизити зусилля пресування і використати тим самим наявні
недорогі преси можна за рахунок поєднання пресування з нагрівом для
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підвищення пластичності шихти. Операція нагріву здійснюється, як
правило, шляхом пропускання електричного струму через шихту.
Відомий спосіб електроімпульсного брикетування металевої стружки
(рис.2) та інших шихтових матеріалів [7]. Суть способу полягає в тому, що
стружку пресують при порівняно невеликих тисках до 50 МПа для
високоміцних сплавів і пористості брикетів порядку 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 та з’єднання заздалегідь спресованої стружки в
брикет заснований на наступному. Оскільки опір контактів між
частинками стружки значно вищий, ніж омічний опір самих частинок, то
джоулева енергія при протіканні струму виділяється практично тільки в
місцях контактів між частинками.

Рис. 2 Схема установки для електроімпульсного брикетування:
1 - джерело імпульсного електричного струму, 2 - електроди, 3 - прес,
4 - ізолятори, 5 - стружка, 6 - електроізольована прес-форма
При цьому тривалість імпульсу струму задається таким чином, щоб за
час імпульсу енергія не встигала відводитися із зони контактів за рахунок
теплопровідності (<0,001с). Це дає можливість локального розігрівання
зони контактів між частинками шихти без розігрівання всієї її маси.
Зрештою відбувається мікрозварювання контактів, при цьому реалізується
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механізм з’єднання, відмінний від звичайного дифузійного зварювання,
оскільки дифузія не може йти так швидко.
Складність реалізації такого способу брикетування полягає в тому, що
для досягнення міцного мікрозварювання контактів у брикеті необхідно
забезпечити оптимальне поєднання двох параметрів – тривалості і
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,
внаслідок чого міцність брикету знижується і пресовка може взагалі
розсипатися. Якщо ж, навпаки, кількість енергії, що вводиться в контакти,
дуже велика за рахунок підвищення величини імпульсу, то відбувається
плавлення контактів і їх руйнування за рахунок розвитку магнітогідродинамічної нестійкості, причому, чим вище густина брикету, тим
вище вірогідність МГД – руйнування. Тому в такий спосіб можна
отримати лише брикети з густиною не вище 50% від теоретичної (від
густини металу). Така густина не завжди достатня для подальшої
переробки і транспортування отриманих брикетів.
Специфіка індивідуального підбору оптимальних співвідношень
тривалості і величини імпульсу струму не дозволяє проводити сумісне
брикетування різних сортів стружки, одержувати композитні і біметалічні
з’єднання, виключається введення легуючих елементів, що істотно
обмежує технологічні можливості цього способу.
Оскільки при електроімпульсному пресуванні нагрівають незначну
частину стружки (в зоні контактів) до відносно невеликої температури і на
дуже короткий час, основна маса стружки при обробці пресування таким
імпульсом струму нагрівається незначно, не більше 473К. При такій
температурі украй загальмовані процеси десорбції та видалення зі стружки
газів,
вологи,
емульсії
(змащувально-охолоджувальної
рідини),
відбувається їх своєрідне захоплення.
Відомий також спосіб брикетування стружки, що поєднує
електронагрів постійним струмом і пресування [8,9]. Цей спосіб полягає в
наступному: роздроблену і очищену стружку завантажують в герметичну,
електроізольовану прес-форму; включають прес, який створює тиск 20-25
МПа, при цьому відбувається попереднє ущільнення стружки:
пропускають постійний електричний струм густиною 8-11 А/мм2 протягом
10-15c, після чого відбувається подальше ущільнення стружки і утворення
механічних контактів за рахунок деформації металу. Електричний струм
використовують для розігрівання всієї стружки з метою збільшення її
пластичності, що дозволяє одержувати брикети при меншому зусиллі
пресування (в 2 рази менше, ніж при електроімпульсному брикетуванні).
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Проте отримані таким чином брикети в ряді випадків мають
недостатню густину і міцність, оскільки при вказаних режимах неможливе
утворення міцних і надійних контактів між частинками стружки за рахунок
їх спікання. Причиною тому служить недостатній прогрів всієї маси
стружки і зон контакту її елементів. Адже відомо, що межа міцності
титанових сплавів починає різко знижуватися лише при температурі 873К,
а при 1273К складає всього 3-5% від межі міцності при нормальній
температурі [10].
Так, розміри брикету, отриманого електроімпульсним методом,
складають всього лише 64Х60Х150, його густина 0,4-2,0 Г/см3, маса до 1
кг.
Відомими методами складно переробляти стружку високолегованих
сплавів, які мають високий модуль пружності. У результаті цього деякі з
них взагалі не можуть бути скомпактовані за допомогою широковідомих
способів.
В Інституті єлектрозварюваня ім.Є.О. Патона була запропонована
технологія компактування дрібнодисперсних металевих матеріалів
(стружки, гранул, кускових відходів) для їх подальшого переплаву.
Технологія полягає у тому, що компактування шихти в поєднанні з її
прямим електронагрівом проводиться в прохідній ізольованій матриці
спеціальної конструкції, а нижнє підведення струму здійснюється не до
стаціонарного
(нерухомому)
піддона-електрода
(рис.3),
як
в
проаналізованих методах, а безпосередньо на заготівку що формується,
або на затравку (в стартовий період), що істотно знижує електричні втрати
і підвищує к.к.д.
Процес ведеться порційно в напівбезперервному режимі:
ущільнюється кожна порція, а нагрів її ведуть в 2 етапи, на першому – до
температури десорбції, на другому – до температури, не нижче за
температуру гарячої деформації шихти. Такий режим нагріву в поєднанні з
ущільненням сприяє, по-перше, ефективному видаленню газових і
рідкофазних забруднень з поверхні шихти, по-друге, прогріванню всієї
маси шихти і істотному підвищенню пластичності кожного її елемента, а
також виникненню рідкої фази в зонах їх контактів, що зрештою
приводить до утворення щільного рідко-твердого пластичного з’єднання
як усередині кожної порції, так і між ними.
Проведені експерименти щодо переробки відходів нержавіючої сталі
12Х18Н10 показали, що при електрошлаковому переплаві скомпонованого
електрода (рис.4), ми отримуємо якісний виливок, який майже відповідає
вимогам ТУ таб.(1.1).
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.
Рис. 3 Схема установки для компактування: 1-механізм для подачі
пуансона; 2- пуансон; 3- механізм загрузки; 4- матриця; 5- контакти для
подачі струму; 6- скомпактований метал; 7- механізм витягування
електрода
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Рис. 4 Скомпактовані електроди зі стружки сталі 12Х18Н10Т
Таблиця 1 Хімічний склад отриманих виливків
Масова частка елементів,%
Номер
виливка
С
Si Mn
P
S
Cr
Ni
1
2
3
4
5
6
7
ГОСТ
5632-72

0,141
0,137
0,115
0,130
0,110
0,116
0,113
<0,12+
0,01

0,65
0,58
0,64
0,65
0,61
0,60
0,60

1,17
1,10
1,20
1,55
1,20
1,20
1,00

0,8

2

0,035
0,028
0,033
0,020
0,022
0,019
0,019

0,005
0,009
0,009
0,009
0,006
0,007
0,007

17,7
17,8
17,7
17,7
17,7
17,5
17,7

10,40
10,50
10,60
10,52
10,38
9,65
10,23

Ti

0,187
0,318
0,156
0,250
0,280
0,280
0,280
5·C0,035 0,02 17…19 9,5..10,5
0,8

Відхилення
від ГОСТ
5632-72
C,Ti
C,Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti

Висновки
1. Було проведено аналіз сучасних методів компактування металевих
відходів.
2. Розглянуто запропонований у Інституті електрозварювання ім.Є.О.
Патона метод компактування під дією струму.
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3. На основі результатів дослідження виливків ЕШП, отриманих із
спресованої стружки нержавіючих сталей, підтверджена можливість
якісного їх виробництва.
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В роботі розглянуто особливості структури нового ливарного
сплаву AlMg5Si2Mn і особливості утворення частинок в процесі
декомпозиції твердого розчину. Подано також порівняння із найбільш
розповсюдженим комерційним ливарним сплавом АК7. Встановлено, що
новий сплав є природнотвердіючим і кількість сформованих частинок,
що утворюються при старінні пропорційно щільності дислокацій.
Головним
механізмом
формування
частинок
є
гетерогенне
зародкоутворення на дислокаціях
В работе рассмотрены особенности структуры нового литейного
сплава AlMg5Si2Mn и особенности выделения частиц при распаде
пересыщенного твердого раствора. Представлено сравнение с хорошо
исследованным коммерческим литейным сплавом АК7. Показано, что
новый сплав обладает эффектом естественного старения, при этом
количество образовавшихся в матрице сплава частиц пропорционально
плотности дислокаций. Основным механизмом образования частиц есть
гетерогенное зарождение на дислокациях
The as-cast structure and precipitates formed during natural aging of
permanent mould (PM) and high pressure die casting (HPDC) of
AlMg5Si2Mn alloys has been investigated by differential scanning calorimetry
(DSC), light microscopy and transmission electron microscopy (TEM), and
electron probe microanalyzer in comparison to commercial A356 casting
alloy. DSC traces shows confirmed higher eutectic melting point for
AlMg5Si2Mn (595,7 C) alloy that that of A356 (570,4 C). Analysis of matrix
composition shows that elements content does not depends on the cooling rate
and Mg content in -Al detected on the same level for PM and HPDC
specimens. It was established that the interior structure of solid solution
grains in AlMg5Si2Mn alloy is inhomogeneous and contains curved plate-like
precipitates which is aligned along dislocations. It has been established that
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these precipitates are forms not cooling of the melt in mould cavity but after
several days’ exposure. The main mechanism of their formation is
heterogeneous nucleation on dislocations. Formation of these precipitates
represents natural aging of AlMg5Si2Mn alloys and the high level of
mechanical properties of this alloy is mainly attributed to the precipitates
formation
Introduction
Design of new light-weight alloys for continuous replacement of iron and
steel parts now is the mainstream in energy saving and improvement of fuel
efficiency in transportation sector. In parallel to the powerful advances in
aluminum wrought alloys search for novel high performance casting alloys still
attract attention of both researchers and manufacturers of aluminum casting.
Last decades showed growing interest to Al-Mg-Si-Mn casting alloys which is
considers as potential competitors for established commercial materials. Despite
of active implementation of Al-Mg-Si-Mn alloys into foundry practice there is
the luck of research performed over structure formation and the origins of their
extremely high mechanical properties.
The commercial attraction of commercial Al-Si cast alloys is mainly
attributed to the discovery of modification of (Al)+(Si) eutectic made by Dr.
Aladar Pacz around 1920 [1, 2]. He has found that that the brittle (Al)+(Si)
eutectic changed its morphology from undesired long plates (see Fig.1 a) to fine
acicular fibers when small amounts of alkali fluoride or sodium or potassium
were added to the melt. Since the ability to improve eutectic morphology was
established the popularity of Al-Si alloys begins [3].
Following the accidental discover of age hardening in Al-Cu-Mg alloys
performed by Alfred Wilm [4] it was proposed to add to Al-Si alloys 0.2-0.5
wt% Mg what makes them age-hardenable [5]. It has been found that the yield
strength of Al-Si-Mg alloys in T6 condition are more than double than that of
binary Al-Si alloys containing the same quantity of Si. Fig. 1 b represents the
precipitates of -phase formed in A356 alloy artificially aged at 175C for 6
hours.
After these advances until now casting alloys of the Al-Si system were the
most widespread materials in foundry shops and A356 alloy containing 7wt%Si
and 0.3wt%Mg is considered as the work horse for aluminum casting industry.
Recently another group of casting alloys getting its renaissance. Being long
time in a shadow alloys of the system Al-Mg-Si-Mn in 1996 were returned to
the market [6-8]. It was reported by Koch et al. [6] that alloy with nominal
composition AlMg5Si2Mn subjected to high pressure die casting possessed
highest among casting alloys ductility (up to 18%), yield strength (up to 220
MPa) and ultimate tensile strength (up to 350 MPa) and simultaneously alloys
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displays several advantages in comparison to established commercial Al-Si
casting alloys.
Comparing AlSi7Mg and AlMg5Si2Mn casting alloys the most intriguing
is that the highest strength for AlSi7Mg is only achieved after heat treatment
while AlMg5Si2Mn exhibit highest prosperities in as-cast state.

a.

b.

Fig. 1 Morphology of Si in (Al)-(Si) eutectic in non-modified A356
alloy (a) and precipitates of - phase in A356 after T6 heat treatment (b)
In this article the as-cast state of AlMg5Si2Mn alloy after permanent mould
(PM) casting and high pressure die casting is considered and characterization of
the structure, elements distribution and precipitates present in as-cast state in
AlMg5Si2Mn alloy is given in broad scale.
Experimental
Two Al-Mg-Si-Mn-type alloys were the subjected of research program.
Their chemical composition is given in Table 1. The first one (alloy code 1) was
prepared using resistant furnace and graphite crucible (batch weight of 0.25 kg).
The starting material were Al (99.9% purity), Mg (99.9 %purity) and AlSi25
and AlMn26 master alloys. Before casting melt was treated by argon blowing
for 10 min. After blowing the surface of the melt was skimmed to remove
dross’s and cast into permanent mould (PM). Macrostructure of the ingot is
shown on Fig. 2 a. Casting temperature was 710°C and mould temperature –
22°C. This condition gives cooling rate of 5 K s-1.
The second one (alloy code 2) was subjected to research program in form
of 3 mm thick high pressure die casting plate (HPDC) (see Fig.1 b).
For comparison commercial A356 casting alloy was included into research
program. Melting technique and casting condition were kept the same as it was
for alloy code 1.
Differential scanning calorimetry (DSC) measurements were performed
using NETZSCH DSC 404 instrument. During DSC measurements specimens
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were protected under an argon atmosphere with a flow rate of 75 ml. min -1. The
measurements were performed from 20 to 700C at heating rate 10C min-1.
Table 1 Chemical composition of alloys under investigation
Elements content, wt% (Al – balance)
Specimen
code
Mg
Si
Mn
Cu
Zn
Ti
Be
1
5.32 2.12 0.58 0.001 0.001 0.02
2
5.47 2.20 0.69 0.02 0.01
0.1 0.004
3
0.32 6.97 0.02
0.01
-

Fe
0.03
0.12
0.06

Samples for microstructure observations were cut from ingots, mounted
into Technovit resin, ground and polished using conventional metallographic
techniques. The microstructures were recorded using a light microscope fitted
with a digital camera and image capture software.
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
electrolytic polished 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 TM-30 microscope
operated at 300 kV accelerating
voltage and equipped with Thermo
Scientific EDS system. Element
contents were measured using spot
a.
b.
size of 4-8 nm. For all samples
average solute concentration is the
Fig
2
Macrostructure
of
result of measurements of 10
permanent mould cast ingot (specimen
individual grains (for sample 2) or 1) (a) and high pressure die casting
dendrite arms (for sample 1 and 3).
(specimen 2) (b)
Results and discussion
Differential scanning calorimetry. In a DSC experiments the rate of heat
evolution is plotted as a function of temperature. The precipitation events are
manifested as an exothermic peak, and the melting event is manifested as an
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endothermic peaks. For a given heating rate, the peak temperature depends upon
the specific precipitation or melting process.
DSC traces obtained by heating the as-cast specimen is shown in Fig. 3.
One endothermic effect for samples 1 and 2 was detected at temperature
595.4°C (thick line). This effect is attributed to the melting of (Al)+(Mg 2Si)
eutectic and its temperature fits well to the data of [8] and also coincides with
the ternary Al-Mg-Si phase diagram [9]. For specimen 3 melting onset
(endothermic effect) detected of 575.6°C what is also coincide with position of
liquidus line of Al-Si phase diagram (thin line). Another endothermic effect has
been detected for sample 3. Onset temperature of this effect is 603.0°C and it
defines beginning of melting of -Al. For sample 3 melting outset temperature
found of 615°C and for samples 1 and 2 – 617.5°C.
The insert on Fig. 3 represent additional exothermic effect (onset
temperature 183.2°C, peak temperature 243.5°C) found in sample 3 what was
not observed for samples 1 and 2. According to the established results on the
precipitation behavior of wrought Al-Mg-Si alloys
(6001, 6111, etc.) temperature range
of the observed thermal effect
correlated with precipitation of phase [10, 11]. It has been found by
[10] exothermic effect at 207-308C
is associated with  precipitation.
TEM and DSC examinations
performed by M.Vedani [11] showed
the / needle-shaped precipitates
aligned along the 100 Al direction
can be identified in the aged matrix
structures.
For cast alloys there are a little
number of works has been published.
Considering as-cast age hardening
Fig. 3 DSC curves for samples 1-3
AlSi7Mg casting alloys authors [12] at a heating rate of 10°C min-1. Insert
detected exothermic peak in the represent low temperature exothermic
temperature range 180-260C what effect found in sample 3 and not
is similar to the behavior of sample 3 observed for 1 and 2
(see insert Fig. 3). They associated
this thermal effect with precipitation of needle-shaped coherent -phase.
For samples 1 and 2 thermal events what can be associated with
precipitation process in as-cast state were not detected.
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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. 4 represents as polished microstructure of samples 1 and 2.

a. As-cast microstructure of
sample 1

b. As-cast microstructure of
sample 2

Fig. 3 Microstructure of samples 1 (a) and 2 (b)
Microstructure of both samples consist of primary -Al grains (appear
light) and (Al)+(Mg2Si) eutectic (appear grey) and it is consistent with
established Al-Mg-Si phase diagram [11] where the alloys with Mg/Si ration in
the range 2.4-3.0 are positioned inside of two-phase area. Sample 1 exhibits
dendritic morphology of -Al grains surrounded by eutectic colonies. For
sample 2 equiaxed, globular-rosette morphology is preferential. Average grain
size in sample 2 is about 20 – 40 m and cannot be compared to sample 1 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 caused by increased
cooling rate for sample 2 elements content for both samples 1 and 2 varies only
slightly. Mg content in solid solution of sample 2 was about 1.30 – 1.40 wt%
(Fig.4) whereas for sample 1 it lies in the range of 1.25 – 1.42 wt%.
Examinations of Mg distribution across the grain in sample 2 and dendrite arms
in sample 1 showed lower Mg content in the area close to the center of grain or
dendrite arm and its gradual increasing in the direction towards eutectic
surrounding.
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For both samples Mn content in solid
solution was about 0.3 – 0.4 wt% and no
Mn-containing precipitates were observed.
In commercial alloy (sample 2) small Ti
content has been detected. Its distribution is
inhomogeneous
across
-Al
grain
exhibiting higher Ti content in the areas
close to the centers and its gradual
decreasing to the near eutectic regions (Ti
content of 0.07 wt%). In some point Ti
Fig. 4 Elements distribution
content reached 0.33 wt% were detected
inside the grain in sample 2
(Ti content up to 0.33 wt%). Si content in
the samples 1 and 2 were less than 0.1 wt%. EDX measurements performed on
sample 3 shows that Si content in -Al is about 0.9-1.2 wt% and Mg is 0.170.27 wt%.
Eutectic. Samples 1 and 2 represents different morphologies of
(Al)+(Mg2Si)eutectic. Eutectic in sample 1 is needle shaped and thickness of
Mg2Si lamellas is about 1 m. In sample 2 eutectic is short and fibrous. Average
lamella thickness is about 70-110 nm. Morphology of (Al)+(Si) eutectic
represented on Fig.1 a in non-modified condition.
Fe-containing phase. Inside of eutectic colonies in sample 2 blocky-like
particles has been observed. Their average size was about 1.5 to 2.5 m (Fig. 5).
EDX measurements performed on 15 separate particles showed that this is Fecontaining phase 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 particles small content of V
and Cu were detected Measurements
performed with the highest possible
accuracy avoiding contamination from
matrix and eutectic gives: Fe - 6.97 wt%,
Mn - 24.3 wt%, Si - 3.24 wt%. Therefore
these crystals are Al12(FeXMn1-X)3Si phase.
For samples 1 and 3 prepared in laboratory
scale no Fe-containing phase was detected.
Precipitates. The most interesting
results were obtained during TEM
Fig. 5 Bright field image of
examinations of -Al grains in samples 1
Fe-containing phase in sample 2
and 2. Interior structure of solid solution
grains is not homogeneous and contains randomly distributed curved plate-like
particles. Detailed investigations of these precipitates allowed revealing their
features:
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(i) composition of precipitates is very close to stoichiometric Mg2Si
compound;
(ii) for both samples 1 and 2 precipitates are aligned along dislocations;
(iii) precipitation density is much higher for sample 2 than for 1;
(iv) precipitates are distributed only in the field of solid solution, between
eutectic lamellas precipitates were not detected.
Experimental confirmation of these features is represented on Fig. 6. Exact
chemical composition of precipitates formed in samples 1 or 2 can’t be measured
because of the matrix contamination that appears as strong Al peak in EDX
spectrum. Effect of degradation of Mg-Si compounds was also observed. During
electrolytic thinning of Al-Mg-Si alloys Mg-Si compound reacts with perchloric
acid by the reaction Mg2Si  4HClO4  2Mg(ClO4 )2  2SiH4 . Small amount of O2 can
cause further oxidation of Silane by the reaction SiH4  3O2  SiO2  2H2O . As results
Si is oxidized to form SiO2 and Mg forms Mg(ClO4) that can dissolve in
electrolyte. In this way Mg-Si containing precipitates or eutectic lamellas in AlMg-Si alloys changes their composition into non-stichiometric compound.

a. bright field image of
precipitates in sample 1 aligned
along dislocation

b. dark field image
precipitates in sample 2

c. dark field image
precipitates in sample 2

d. bright field image of
interlamella area in sample 2 where
no precipitates were observed

of

of

Fig. 6 Precipitates observed in samples 1 and 2 (a , b), their
morphology (a, c) and distribution (b, d)
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TEM examination of sample 1 performed after 3 hours after casting shows
that there are no precipitates forms inside Al matrix. The precipitates appears in
samples examined after 3 days of exposure or their growth sometimes were
detected directly in the microscope column where thin foil affected by electron
beam irradiation causing its heating up to 200C. From this observation together
with the alignment of precipitates along dislocations it can be concluded that the
main mechanism o their formation is heterogeneous nucleation on dislocations
during natural aging of the alloys. High dislocation density in sample 2
originated from differences in thermal expansion of -Al and Mg2Si together
with applied during HPDC pressure providing more nucleation sites for
precipitates. Thus precipitation density is much higher for sample 2 than for
sample 1 and presence of these precipitates resulted in high mechanical
properties of AlMg5Si2Mn alloys in as-cast state. The confirmation of this was
found after hardness measurements of sample 1 and 2 where Brinel hardness of
sample 1 (HB=71) was much lover than that of sample 2 (HB=96).
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В роботі розглянуто структура і виділення, що утворюються в
сплаві AlMg7Si3Mn, які було досліджено методами скануючої
диференційної калориметрії (ДСК), світлової та трансмісійної
мікроскопії і мікрорентгеноспектрального аналізу. Встановлено, що під
час гомогенізації відбувається розчинення частинок, що сформувалися
під час природного старіння і цей процес проявляється у вигляді
ендотермічного ефекту на кривій ДСК. Одночасно, спостерігається
перетворення евтектичних ламелей з пластин на сфери, що
відбувається практично через 30 хвилин після початку нагрівання.
Штучне старіння сплаву призводить до формування голкоподібних
виділень -фази, яка є когерентною матриці і забезпечує ефект
зміцнення
В работе рассмотрены структура и выделения, образующиеся в
сплаве
AlMg7Si3Mn
которые
были
исследованы
методами
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), световой и
просвечивающей микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа.
Показано, что во время гомогенизации частицы, сформированные при
естественном старении сплава, растворяются, что проявляется в виде
эндотермического эффекта на кривой ДСК. Одновременно с этим
процессом, наблюдается сфероидизация эвтектических ламелей
происходящая через 30 минут после начала нагрева. Искусственное
старение сплава приводит к образованию игольчатых выделений
которые являются --фазой, когерентной алюминиевой матрице и
обеспечивающей упрочняющий эффект
The structure and precipitates formed during solution treatment and
artificial aging of AlMg7Si3Mn alloy has been investigated by differential
scanning calorimetry (DSC), light microscopy and transmission electron
microscopy (TEM), and electron probe microanalyzer. It has been shown that
during solution treatment formed in as-cast condition precipitates are
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dissolves that cause endothermic effect observed in DSC curve. In parallel,
spheroidisation of eutectic lamellas observed at 30 minutes from the beginning
of solution treatment. Artificial aging leaвs to the formation of needle-shaped
precipitates which are the -phase coherent to aluminum matrix and supplies
strengthening effect
Introduction
Nowadays, a 6XX.X series aluminium casting Al-Mg-Si alloys are of
increasing popularity and widely used in transportation sector. These group of
alloys possessed leadership in the last 10 years, manly in the aircraft and
automotive industry in the form of components with high performance
requirements e.g. steering wheel frames, aircraft supercharger covers,
crossbeams, control arms, cylinder heads, fuel-pump bodies, air conditioners,
transmissions housings and especially transverse beams or safety-belt
pretensions [1, 2]. This very import group of materials made a point of having
excellent castability, lightness, excellent corrosion behaviour, good fluidity, high
energy absorption capacity and good machinability for such a wide sphere of
application.
Scientists are great attended to the development a new weight-saving type
cars where hydrogen is used as a fuel and looking for the new efficient alloys
with decreased density and improved performance. From this point of view,
aluminium casting alloys based on the Al-Mg-Si system is one of the potential
candidates for gradual replacement of established materials. As it has been
shown by Koch [3] mechanical properties of rediscovered AlMg5Si2Mn alloy is
strongly varies with the cooling rate. The higher cooling rate the smaller grain
size of -Al and finer eutectic structure can be achieved. Lenczowski et al. [4]
developed and patented Al-Mg-Si casting alloy containing Sc. Trenda [6] and
Petkov et al. [5] investigated the ability of AlMg5Si2Mn casting alloy to be heat
treated after permanent (PM) and high pressure die casting (HPDC). Using
differential scanning calorimetry authors [5] established that for AlMg5Si2Mn
alloy solution temperature might be as high as 570C because of the high
eutectic melting temperature and found that for permanent mould casting
ultimate tensile strength and yield strength can be improved by solution
treatment at 570C for 8 hours and artificial aging at 240C for 12 hours.
However, strength and elongation of heat treated PM AlMg5Si2Mn are on the
level much lower than that for HPDC.
Our investigations showed that the main reason of such high properties of
HPDC AlMg5Si2Mn is based upon its strong tendency to natural age hardening.
Examinations of HPDC specimens showed the presence of large fraction of
curved plate-like precipitates aligned to dislocations and the high dislocation
density is present in the matrix the high fraction of precipitates are forms [7, 8].
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The main mechanism of precipitation operated in HPDC AlMg5Si2Mn alloy is
heterogeneous nucleation on dislocations. The most controversial question for
Al-Mg-Si casting alloys now is: can heat treatment (T4, T6) improve mechanical
properties further or it may turn the situation for bad? Simultaneously there are
no publications on the effect of additional alloying of Al-Mg-Si casting alloys
on the precipitation behaviour and role of heat treatment in the heat treatment
response of these alloys. Alloying of Al-Cu or Al-Mg- based wrought alloys
with Li resulted in formation of Al3Li precipitates during aging and,
subsequently, high mechanical properties of the rolled or extruded products.
Until now there is no Li-containing casting alloy has been designed.
Therefore the main objective of this work was to examine a melting and
solidification processes of Al-Mg-Si-Mn alloys with and without additions of Li
and Sc to establish structural changes takes place during heat treatment and
precipitation behavior in presence of elements which age hardening effect is
well established for wrought alloys and not discovered for casting ones.
Material and experimental
The investigations were carried out on the Al-Mg-Si and Al-Mg-Si-Mn
casting aluminium alloys. Their chemical composition is represented in Table 1.
Alloys were melted in resistant furnace using pure Al (99.998 purity), AlMg50,
AlSi26, AlMn25, AlLi5 and AlSc0.6 master alloys, batch weight were kept
constant of 250 gr. Before casting each melt was treated by argon at flow rate
100 ml/min for 10 min. After skimming melt was pored into permanent mould
with temperature 20C. Such condition gives cooling rate about 5 K s-1.
Obtained ingots with dimensions of 1602517 mm were cut in the middle and
subjected to standard metallographic procedure.
Table 1 The nominal composition of the Al-Mg-Si alloys alloying Sc and Li,
wt.%
Specimen
Mg
Si
Mn
Li
Sc/Zr
Al
code
A1
7.0
3.0
Bal.
A2
7.0
3.0
0.6
Bal.
B2
7.0
3.0
0.6
1.0
Bal.
C1
7.0
3.0
0.6
0.22/0.2Zr
Bal.
The differential scanning calorimetry thermograms were recorded using
NETZSCH STA 404 DSC equipment. Specimen’s weight was in the range of
20-30 mg. During DSC measurements specimens were protected under an argon
atmosphere with a flow rate of 75 ml. min-1. The heating and cooling
measurements were performed in temperature range of 20-710C at
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heating/cooling rate 10K min-1. Recorded signals were processed using Proteus
Analysis software and summarised for each alloy in Table 2. The temperatures
for solution treatment and artificial aging are also represented in Table 2. In all
DSC runs the base line signal was recorded from Al (99.999 purity).
Table 2 Summary of DSC results and temperatures selected for
treatment and artificial aging
Peak temperatures on
Melti Meltin
heating solution treated
Specimen
ng
g
Tss,
T ,
specimens,
code
onset, outset, °C 1 °C 3
°C
°C 2
°C
Peak 1
Peak 2
A1
594.3 612.2 4.7
575
248
A2
602.6 621.1 21.5 575
286
B2
592.9 620.0 13.9 560
261
391
C1
595.7 621.0 12.8 575
270
400

solution

Taa, °C
4

175
175
175
175

1

– undercooling T is represented by difference between liquidus and
onset of solidification;
2
– melting onset is the melting temperature of eutectic;
3
– Tss is the temperature of solution treatment accepted for each specimen;
4
- Taa is the temperature of artificial aging;
Heat treatment experiments were performed in a resistant furnace with air
atmosphere. Before specimens were placed in the furnace was heated up to the
desired temperature and held for 12 hours to achieve heat balance.
Simultaneously with temperature control by two thermocouples inserted from
the back side of the furnace one thermocouple was inserted from the front side
and positioned close to the specimens. Preliminary runs showed that the
temperature control accuracy for solution treatment was not lower than 3C.
Examination of structure and analysis of precipitates were carried out on
the specimens in as-cast, solution treated and artificially aged conditions. The
alloys subjected to artificial aging were solution treated for 2 hours at 575°C
(see Table 1) and water quenched. Artificial aging experiments were performed
at 175°C for 30 min to 24 hours. Aged specimens were open air cooled. To
monitor the hardness during solution treatment and aging Brinell hardness
testing machine was used with the ball diameter of 2.5 mm, load 62.5 kg for 10
sec. Microhardness examinations were carried out on the Struers Duramin 2
tester and Vickers HV005 microhardness measured at indentation time for 10 sec.
For transmission electron microscopy (TEM) thin foils of 3 mm diameter
were prepared using standard electrolyte (Methanol and nitric acid, ratio 2:1) in
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twin jet STRUERS Tenupol 3 electrolytic thinning apparatus. Examinations of
specimens were carried out on the Philips TM30 transmission electron
microscope operated at 250kV equipped with Oxford Instruments energy
dispersive microanalysis system. For processing of acquired data and
quantification of spectra’s MicroAnalysis NSS 2.3 software were used. TEM
images processed with TOCA 2.0 and CaRIne software where crystallographic
orientations, Burgers vector and dislocations directions can be calculated.
Results and discussion
Results of isothermal DSC trials for specimens A2 is represented on Fig. 1
from where one endothermic and one exothermic effect appeared at the
beginning of solution treatment can be clearly identified. Endothermic effect
starts simultaneously with increasing of temperature and ends after 30 minutes.
Time interval for exothermic effect covers from 30 to 60 minutes. After 60
minutes of solution treatment there were no heat evolution effects detected.
Similar behaviour was detected for all specimens subjected to research program.
Hardness measurements done for specimens in course of solution treatment
showed similar tendency where HB drastically decreases from 93 HB down to
75 HB and for 60 minutes it stabilises on the level of 70 HB (see Fig. 2) until the
treatment comes to an end. Microhardness of specimens A1-C1 decreases
similarly to HB.

Fig. 1 DSC trace of A2 specimen
at 575C during 24 hours

Fig. 2 Changes of Brinel
hardness as the function of solution
treatment time for specimen A2

During heating and soaking under isothermal conditions (for A2 – 575C
for 24 hours) two simultaneous processes takes place which may cause
decreasing of hardness and appearance of endothermic and exothermic effects
on DSC thermogram. These are:
Spheroidization of Mg2Si eutectic lamellas;
Dissolution of plate-like precipitates formed via natural aging of alloys.
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In course of investigations it has been established that Al-Cu-Mn (A201),
Al-Si-Mg (A356) and alloys under consideration are tends to natural aging.
TEM examinations of as-cast structures of these alloys revealed that interior
structure of -Al grains contains plate-like precipitates aligned along
dislocations [7, 8]. Density of such type of precipitates is proportional to the
dislocation density. The higher dislocation density the larger fraction of
precipitates is forms. Results of TEM examinations of solution treated 20 min
specimens A1-C1 showed that these precipitates are absent leaving solid
solution matrix free from any precipitates. In this way it can be concluded that
solution treatment of alloy causes complete dissolution of precipitates formed
via natural aging and this resulted in decreasing of alloy hardness. As
dissolution is a diffusion process that requires some energy to absorb and it
become apparent as endothermic effect on the DSC plot. Thus the endothermic
effect is attributed to the dissolution of precipitates.
Fig. 3 shows the morphology of Mg2Si lamellas in as-cast A2 specimen and
their transformation during solution treatment for 1 hour at 575C. Solution
treatment results in very quick spheroidisation of eutectic lamellas changing
their morphology from long fibers to spheres. Prolonged heating for 24 hours
results only in increasing of sphere diameter making its larger. Most probably
exothermic effect observed between 20 to 50 minutes of solution treatment is
related to the spheroidisation of Mg2Si lamellas and also correlates with
decreasing of the alloy hardness.
Therefore for Al-Mg-Si-Mn casting alloys time for solution treatment
longer the 2 hours makes no difference in structure for artificial aging
experiments this aging time has been applied.

a
b
Fig. 3 Morphology of Mg2Si eutectic lamellas in specimen A2 in as-cast
(a) and solution treated at 575C for 60 min (b) conditions
Since the optimum time and temperature for solution treatment were
established in the following section effect of artificial aging of A1-C1 specimens
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will be considered. Solution treated specimens were subjected to DSC
experiments for revealing the temperature range of decomposition of solid
solution. It has been found that for all specimens’ studied first exothermic effect
appeared at temperature about 240-300C (denoted 1) and it usually relates to the
precipitation of -phase. Second exothermic effect observed at temperature
range of 360-415C. According to the literature data [10] at this temperature
precipitation of -phase takes place. On Fig. 5 the needle-shaped precipitates
observed in specimen A1 after solution treatment and artificial aging for 2
hours. Similar behavior was observed for specimens A2, B2, C1. Average length
of precipitates observed in A1 specimen is on the range 30-100 nm and they lie
along the [100] and [010] directions.

Fig. 4 DCS heating trace of
solution treated at different time A1C1 alloys. 1 and 2 denotes
temperature range of exothermic
effects

Fig. 5 Bright field image of
needle-shape precipitates observed
in specimen A1 solution treated at
575C for 2 hours and artificially
aged at 175C for 2 hours

Associated with heat treatment elements redistribution were analysed by
EDX measurements of composition of -Al matrix. Results of EDX
measurements are reported in Tab. 3. It was detected that during solution
treatment Mg content in the  - Al matrix initially decreases in comparison to
as-cast state from 2.13 to 1.86 wt% and than gradually increased reaching
maximum of 2.67 wt% after 24 hours solution treatment. Decomposition of
solid solution in course of aging results in strong reduction of Mg content. It
falls down to 0.67 wt% what is nearly one triple of concentration after solution
treatment. There is only one explanation for a change in Mg content is that
during artificial aging Mg taking part in formation of precipitates. Interesting
that after solution treatment for 24 hours small Si concentration appeared in
aluminium matrix and presence of Si was also observed in aged specimens.
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Reduction of Mn content during solution treatment and aging is associated
with formation of rod-shape precipitates formed in aluminium matrix. Their
morphology is represented on Fig. 6 and results of EDX analysis in Table 4.
Precipitates are mainly consists of Mn and Si and it also absorbs about 1 wt% of
Fe. Al intensity is mainly attributed to the matrix contamination.
Table 3 Results of EDX analysis of -Al matrix in specimen A2 in as-cast
state and its changes in course of heat treatment, wt.%
Solution treated at 575C
Artificially aged at 175C
AsTime, hours
Time, hours
Element cast
state
1
2
12
24
1
2
10
24
Mg
2.13 1.86 2.03 2.13 2.67 0.67 0.83
0.7
0.81
Si
0.07 0.09 0.02
0.01
Mn
0.52 0.35 0.3
0.29 0.39 0.22 0.21 0.23
0.17

Fig. 5 Bright field
image of Mn-containing
precipitates formed during
artificial aging in specimen
A2

Table 4 EDX analysis of Mn-containing
precipitates formed in Al-matrix during
artificial aging
Element
wt.%
at. %
Mg
0.14
0.19
Al
65.19
76.13
Mn
27.02
15.50
Fe
1.02
0.58
Si
5.93
6.65
Cu
0.16
0.08
O
0.17
0.34

Conclusions
Obtained results clearly shows that Al-Mg-Si casting alloys displayed
behaviour in some cases similar to those observed for commercial AlSi7Mg
alloys such as eutectic spheroidisation and formation of precipitates via
decomposition of solid solution during artificial aging. However the kinetic of
these processes is somewhat differs from established alloys. At first, high
eutectic melting point permits to apply solution treatment the temperature up to
575C making soaking time shorter than that for conventional materials. At
second, despite of the minor Si content in the matrix two types of precipitates
are tend to form in the alloys during aging. These are –phase what is usually
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considered as the one of the main strengthening phase for alloys under
consideration and Mn-containing particles which absorbs Fe from solid solution.
However yet effect of Li and Sc+Zr additions is not fully revealed and needs
further investigations.
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Старий клас алюмінієвих ливарних сплавів в останні роки був
повернутий в практику виробництва литва при одержанні
автомобільних деталей методом литва під високим тиском. В литому
стані сплав із номінальним складом AlMg7Si3Mn має трифазну
структуру: твердий розчин на основі алюмінію (-Al), евтектику
(Al)+(Mg2Si)
і
кристали
первинного
інтерметаліду
Mg2Si.
Металографічними дослідженнями було встановлено. Що під час
гомогенізації в евтектиці (Al)+(Mg2Si) відбувається сфероідизація. З
використанням моделі «нестабільності форми» було розраховано, що
повна сфероідизація евтектики закінчується до 60-ї хвилини
гомогенізації.
Модельні
результати
було
підтверджено
експериментально
Старый класс легких алюминиевых литейных сплавов недавно был
возвращен в практику литья при получении автомобильных деталей
методом литья под высоким давлением. В литом состоянии сплав с
номинальным составом AlMg7Si3Mn имеет трехфазную структуру:
твердый раствор на основе алюминия (-Al), эвтектику (Al)+(Mg2Si) и
первичные кристаллы Mg2Si. Металлографическими исследованиями
было установлено, что во время гомогенизации (Al)+(Mg2Si) эвтектика
сфероидизируется. С использованием модели «нестабильности формы»
было рассчитано, что полная сфероидизация эвтектики заканчивается
к 60 минуте нагрева под закалку. Результаты моделирования были
подтверждены экспериментально
Old class of light-weight casting alloys of the system Al-Mg-Si-Mn
recently has been returned to the foundry practice for producing of car parts
via high pressure die casting. In as-cast state alloy with nominal composition
AlMg7Si3Mn contains three phases: -Al solid solution, (Al)+(Mg2Si) eutectic
and Mg2Si primary crystals. By metallographic examinations it was
established that during solution treatment (Al)+(Mg2Si) eutectic tends to
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spheroidisation. Using “shape instability model” it has been calculated that
complete spheroidisation take place after 60 minutes soaking. Modeled results
were confirmed experimentally
Introduction
Owing to their light weight, suitable strength and strong resistance to
corrosion, aluminum alloys are used in a broad spectrum of engineering
applications.
Aluminum Alloys of the Al-Mg-Si system series are the most widely used
for the production of extruded sections. The as-cast microstructure of
commercial AlMgSi alloys contains many inhomogeneities such as segregation
(concentration gradients), secondary phases and grain size variations. In these
alloys, Mg and Si combine to form the secondary phase Mg 2Si (magnesiumsilicide), the primary hardening phase. The strength of the alloy is dependent on
the role of magnesium-silicide precipitates[1]. Meanwhile, the mechanical
properties of aluminum alloys is strongly influenced by the amount of Mg and
Si in solid solution and the size and distribution of Mg 2Si precipitate particles
[2]
The plasticity and hardness of alloys may be controled by the formation of
nano- dispersed particles of a second phase within the matrix. This can be
accomplished by appropriate heat treatments. This thermal treatment, called the
homogenisation treatment, aims at the elimination of the microstructural
segregation in the AlMgSi-alloy. Stable needle-shaped precipitates may
transform into more rounded particles and unstable secondary phases may
dissolve partly or entirely [3].
Material and experimental procedure
The investigations were carried out on the Al-Mg-Si-Mn casting aluminium
alloy Its chemical composition is represented in Table 1. Alloy was melted in
resistant furnace using pure Al (99.998 purity), AlMg50, AlSi26, and AlMn25
master alloys, batch weight were kept constant of 250 gr. Before casting each
melt was treated by argon at flow rate 100 ml/min for 10 min. After blowing
melt surface was skimming and liquid metal poured into permanent mould with
temperature 20C. Such condition gives cooling rate about 5 K s-1. Obtained
ingots with dimensions of 1602517 mm were cut in the middle and subjected
to standard metallographic procedure.
Table 1 The nominal composition of the Al-Mg-Si alloy subject to research
program, wt.%
Specimen code
Mg
Si
Mn
Al
A2
7.0
3.0
0.6
Bal.
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The differential scanning calorimetry thermogram was recorded using
NETZSCH STA 404 DSC equipment. Specimen’s weight was in the range of
20-30 mg. During DSC measurements specimens were protected under an argon
atmosphere with a flow rate of 75 ml. min-1. The isothermal measurements were
performed using temperature schedule: (i) heating up to 570°C at cooling rate of
10K min-1: (ii) soaking at 570°C for 24 hours. Recorded signals were processed
using Proteus Analysis software. In all DSC runs the base line signal was
recorded from Al (99.999 purity).
Heat treatment experiments were performed in a resistant furnace with air
atmosphere. Before specimens were placed in the furnace was heated up to the
desired temperature and held for 12 hours to achieve heat balance.
Simultaneously with temperature control by two thermocouples inserted from
the back side of the furnace one thermocouple was inserted from the front side
and positioned close to the specimens. Preliminary runs showed that the
temperature control accuracy for solution treatment was not lower than 3C.
Examinations of structure were carried out on the specimens in as-cast and
solution treated conditions.
Results and discussion
DSC and microstructure. Isothermal DSC curve for specimen A2 is
represented on Fig. 1 from where one endothermic and one exothermic effect
appeared at the beginning of solution treatment can be clearly identified.
Endothermic effect starts simultaneously with increasing of temperature and ends
after 30 minutes. Time interval for exothermic effect covers from 30 to 60 minutes.
After 60 minutes of solution treatment there were no heat evolution effects
detected.
During heating and soaking under isothermal conditions two simultaneous
processes takes place which may cause endothermic and exothermic effects on
DSC thermogram. These are:
1. Spheroidization of Mg2Si eutectic lamellas;
2. Dissolution of plate-like precipitates formed via natural aging of alloys.
A previous investigation showed that alloy under consideration is inclined
to natural aging. After several days delay inside of -Al grains curved plate-like
precipitates aligned along dislocations were observed. Density of such type of
precipitates is proportional to the dislocation density. The higher dislocation
density the larger fraction of precipitates is forms.
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Fig. 1 DSC trace of A2 specimen
at 575C during 24 hours.

Fig. 2 Initial microstructure of
specimen A2 (as-cast state). α-Al
matrix appear white and Mg2Si
lamellas appear black

Results of TEM examinations of solution treated for 20 min specimen A2
showed that these precipitates are absent leaving solid solution matrix free from
any precipitates. In this way it can be concluded that solution treatment of alloy
causes complete dissolution of precipitates formed via natural aging. As
dissolution is a diffusion process that requires some energy to absorb and it
become apparent as endothermic effect on the DSC plot. Thus the endothermic
effect is attributed to the dissolution of precipitates.
Fig. 2 shows the morphology of Mg2Si lamellas in as-cast A2 specimen and
Fig.3 represents changes in eutectic morphology during solution treatment at
575C. It has been established that during heating lamellas has tend to change
their morphology. Solution treatment results in very quick spheroidisation of
eutectic lamellas changing their morphology from long fibers to spheres.
Prolonged soaking for 24 hours results only in increasing of sphere diameter
making its larger. Most probably exothermic effect observed between 20 to 50
minutes of solution treatment is related to the spheroidisation of Mg 2Si lamellas.
For the purpose to prognose eutectic behaviour in Al-Mg-Si alloys during
solution treatment it has been proposed to apply modified for Mg 2Si model
developed by Stuwe and Kolednik [4].
Modeling
Microstructures given alloys consist of rod-shaped Mg2Si phase embedded
in the surrounding Al-matrix (Fig. 2). But these structures have a certain thermal
instability, and under homogenization treatment disintegrate into more rounded
particles (under the influence of surface tension). In present article we adapted
the Stuwe and Kolednik's [4] model of the disintegration time of potassium
filled cylinders into spheres in tungsten, for alloys of eutectic Al-Mg2Si system.
The Mg2Si rods can be simplified seen as coupled cylinders with radius ρ and
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infinite length (see Fig.3). They transforms into a row of equal-spaced spheres
of radius R with (constant) spacing is l (Fig. 4).

a. as-cast state

b. 20 min

c. 40 min

d. 60 min

e. 120 min

f. 720 min

g. 960min

h. 1200min

k. 1400 min

Fig. 3 Spheroidisation of Mg2Si particles during solution treatment at 575C

113

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

In this model we use the following variables:
a  l 

z  l R

(1)

Since that the volume of Mg2Si rods equal to the volume of spheres can be
obtained by the following relation:
a  4 3  z 2 3  a  1.1  z 2 3
13

(2)

The lower bound for a and z is provided by the condition that the surface of
spheres must not be larger than the surface of their cylinders.
(3)

2l  4R 2

A somewhat higher lower bound is provided by the condition that the
cylinder must be unstable against fluctuations of its diameter. The cylinder will
be unstable against a longitudinal fluctuation, if its wavelength is larger than the
cylindrical circumference, when
z  2  6,28

a  3,75

(4)

The cylinder must be unstable against fluctuations of its diameter:
  S  A  sin

2
x
l

(5)

A is the amplitude of the original disturbance, l is its wavelength and S the
mean radius of the body.
 A2
S  1 
2

S  S  S0 

1

2



(6)

 2 4 2  z 2
A 
2
z

(7)

The rods of Mg2Si, may be weakly disturbed by a fluctuation with
amplitude A and wavelength l=2πρ. If one layer of atoms, consisting of N
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atoms, diffuses from the adjoining necks to the bump of the cylinder, the
amplitude of the fluctuation will be increased by the atomic diameter, ΔA = ϕ
(Fig. 5). The gain of surface energy will then be
z 2  4 2
U  
A  A      Z  A  A  
z

(8)

with γ as the specific energy of interface Mg2Si –Al. Assuming a constant
average driving force for the diffusion (F=ΔU/(N*ηl)) the mean velocity of the
Mg2Si ions (in x-direction) is given by the Nernst-Einstein relationship:


1 U D


N l kT

(9)

If ηl denotes the mean diffusion path in x-direction, the growth rate, of the
fluctuation amplitude will be
4

dA 
1 Ds    
   ZA
A 
  Mg 2Si 
d l
2 kT   

(10)

4

A  A 0  e

1 Ds    
  Z

2  kT   

(11)

assuming an amplitude A0 of the original disturbance.
The function Z only depends on the geometry of the rods. It describes the
growth rate of the fluctuation amplitude [14], which is positive for z > 2π and
runs through a maximum value at:

z max  2 2


Z max  0,006

(12)

Wavelengths smaller than l = 2πρ will be smoothed down because Z is then
negative and large. All fluctuations with larger wavelengths - grow. Thus, the
original disturbance is assumed to have a wavelength of l = zmax·ρ, and the
smallest possible amplitude is A0 = ϕ.
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Fig. 4 Model of a silicon
Fig. 5 Dynamic model of a rods. The
branch which disintegrates fluctuation amplitude is increased by surface
into spheres.[15]
diffusion.[15]
From Fig. 5 the factors η and ξ, determining the mean diffusion path and
the number of the diffusing atoms are roughly estimated as 1/3.

A  A 0  e

4

Ds    
  
32 kT   
9


2

(13)

The condition A(τ) = ρ provides a simple estimate of the diameter of
spheres of Mg2Si in relation to disintegration time, τ and represented on Fig. 6.
The numerical values inserted in an Equation (13) can be seen in Table 2.
Table 2 Numerical values for the Mg2Si spheroidization model
Boltzmann‘s constant, J/К

k

1,38·10−23

Temperature, К

T

575

Coefficient of surface diffusion at Mg2Si-Al interface, m2/s

Ds

1,2·10−3

Specific energy of interface Mg2Si –Al, Дж/м2

γ

0,8

Ion diameter Mg2Si, m

ϕ

1,39*10-10

Function Z (measure for the driving force for the break-up of
the disturbed rods)

Z

Zкр=0,006

Wavelengths, m

l

0,008*10-6

Amplitude of the original disturbance, m

116

Α0 1,39*10-10

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

4

diameter, μm

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
20

40

60

120

720

960

1200

1440

time,min
Model data

Experimental data

Fig. 6 Results of the Mg2Si spheroidization model and experimental results
(see Fig. 3). The diameter of Mg2Si particles dependence of disintegration time
Conclusion
1. It has been shown that in as-cast state structure of hypereutectic Al-MgSi-Mg alloy consists of three phase: -Al solid solution grains, (Al)+(Mg2Si)
eutectic, and Mg2Si primary crystals. -Al exhibits dendritic morphology with
well developed branches. Eutectic has plate-shaped morphology and the origins
of eutectic colonies are the primary crystals.
2. Established from DSC runs solution treatment temperature of 575C
resulted in dissolution of precipitates formed via natural aging and
spheroidisation of Mg2Si lamellas that has been confirmed by DSC isothermal
experiments and metallographic examinations of specimens.
3. Comparing metallographic examinations for specimens solution treated
at different times it can be concluded that during first 20 minutes of solution
treatment or even during heating Mg2Si lamellas broke onto separate spheres
which is tend to grow from 1 m in diameter to 10-12 m after 24 hours soaking
time.
4. Using “shape instability model” it has been modeled spheroidisation
process of Mg2Si. Calculations made using this model were in a good agreement
with results obtained from metallographic examinations of solution treated
specimens and conclusively the model can be applied for modeling of eutectic
spheroidisation not only for Al-Si alloys but also for Al-Mg-Si.
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УДК 669.274
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ВЫРАЩИВАНИЯ
КРУПНЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ ВОЛЬФРАМА
А. В. Веретильник*
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
В статті розглянуті основні способи виробництва монокристалів
вольфраму із парової, рідкої та твердої фаз. Основна увага приділена
способам отримання кристалів із рідкої фази (електронно-променева
зонна плавка (ЕПЗП), плазмово-індукційна зонна плавка(ПІЗП)).
Показано, що найбільш раціональний спосіб для отримання пласких
монокристалічних
заготівок
для
подальшого
виробництва
монокристалічного прокату (листа, прутків, проволоки) є технологія
ПІЗП ІЕЗ ім.. Є.О.Патона НАН України
В статье рассмотрены основные способы производства
монокристаллов вольфрама из паровой, жидкой и твердой фаз.
Ключевое внимание уделено способам получения кристаллов из жидкой
фазы (электронно-лучевая зонная плавка (ЭЛЗП), плазменноиндукционная зонная плавка (ПИЗП)). Показано, что наиболее
рациональным способом для получения плоских монокристаллических
заготовок для дальнейшего производства монокристаллического
проката (листа, прутков, проволоки) является технология ПИЗП ИЭС
им. Е.О. Патона НАН Украины
The principal methods of refractory Wolfram’s single crystals production
from vaporous, liquid and solid phases are described in this article. The key
attention is given to crystals production ways from liquid phase (electron
beam zone melting (EBZM), plasma-induction zone melting (PIZM)). It is
shown, that the most rational way in production of monocrystalline plate for
the further getting of sheet, rod, and wire is the PIZM technology developed
by the E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of
Sciences of Ukraine
*статья написана под руководством:
д.т.н., професора В. А. Шаповалова, ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины
м.н.с. В. В. Якуша, ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины
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Введение
Основные современные и будущие научно-технические программы
развития высоких технологий (космическая
ядерная энергия,
аэрокосмическая авиация, химическая промышленность и т.п.) критически
зависят от прорыва науки и техники тугоплавких материалов [1-3].
Решение задач получения функциональных материалов обладающими
особыми свойствами (способности продолжительной работы в условиях
высоких температур и агрессивных сред, циклических нагрузок и т.д.), в
этой связи, становится актуальным. Благодаря комплексу уникальных
физико-технологических
свойств
[4],
присущих
тугоплавким
монокристаллам
они
в
значительной
степени
удовлетворяют
предъявляемым требованиям, вследствие чего являются перспективными
материалами, получившими в научно-технической литературе название
функциональных материалов. Круг данных задач неразрывно связан с
достижениями материаловедения, специальной металлургии и прокатного
производства в области технологий выращивания тугоплавких
металлических монокристаллов, изучения их свойств и дальнейшей их
обработки.
Множество существующих способов выращивания кристаллов, а по
данным авторов [4] их насчитывается более 124, можно классифицировать
по нескольким признакам. По агрегатному состоянию фаз, принимающих
участие в процессе роста, выделяют способы выращивания
монокристаллов из паровой, жидкой и твердой фаз. Каждую из этой
группы способов можно разбить на более мелкие подгруппы. По природе
источников тепловой энергии выделяют способы с радиационным,
индукционным, электронно-лучевым, плазменно-дуговым, лазерным,
солнечным и комбинированным источниками нагрева, а также электролиз
расплава солей.
Выращивание монокристаллов вольфрама из паровой фазы
Материалы, получаемые осаждением из газовой фазы, играют
существенную роль в современной промышленности, и можно ожидать,
что в будущем их применение значительно расширится. Это объясняется
тем, что осаждение из газовой фазы – универсальный и относительно
экономичный метод молекулярного формирования (получение покрытий,
порошков, изделий, приборов) путем контролируемого осаждения
вещества в виде отдельных атомов или молекул [5].
Осаждение из газовой фазы можно определить как конденсацию
газообразных (парообразных) элементов или соединений с образованием
твердых осадков.
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В зависимости от способа доставки парообразного вещества от
источника в зону кристаллизации различают четыре основных метода [6]:
молекулярных пучков; катодного распыления; кристаллизация из паровой
фазы в замкнутом объеме; кристаллизация в потоке инертного газа.
Конденсация металла может происходить как в жидкую, так и в твердую
фазу. Оптимальный температурный режим должен обеспечивать
одновременно существование жидкой и твердой фаз на горячем и
холодном концах конденсатора.
Существенным
недостатком
кристаллов,
выращиваемых
конденсацией
из
собственного
пара,
является
ограниченные
геометрические размеры.
Применительно к получению монокристаллов тугоплавких металлов
из газовой фазы наибольшее развитие получил метод химических
транспортных реакций (ХТР).
Способом ХТР в хлоридной системе [7] , с реакцией на подлодке:
WCl6

1700 –1800 K

W + 3Cl2

были выращены сверх толстые (несколько миллиметров)
шестигранные
монокристаллы
вольфрама
на
молибденовых
монокристаллических трубных подложках Ø 10…20 мм, со скоростями
роста до 0,25 мг/(см2·с).
к насосу

1

2
Рис. 1 Схема выращивания кристаллов вольфрама методом ХТР:
1 - нагретая проволока с вольфрамовыми затравочными "усиками";
2 - возгоняемая соль WCl6
Способ ХТР нашел широкое применение для получения усов
тугоплавких металлов, так как сравнительно длинные нити можно
вырастить при наличии очень простого оборудования. Усы обладают
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высоким внутренним совершенством, имеют более четко выраженную
ориентировку, чем кристаллы, выращенные иными методами[8].
Но все же, скорость выращивания монокристаллов из газовой фазы на
несколько порядков ниже скорости роста кристаллов из расплава
вследствие низкой концентрации кристаллизующегося вещества в паре.
Монокристаллы, получаемые из газовой фазы, имеют незначительные
размеры, повышенное содержание газовых примесей.
Получение монокристаллов фольфрама из твердой фазы
Твердофазные способы выращивания
кристаллов широко
используются в промышленности. На сегодняшний день это одни из
оптимально возможных способов для получения монокристаллов в виде
пластин, ленты и проволоки с жесткими допусками по геометрии, для
получения
монокристаллов
сплавов
с
широким
интервалом
кристаллизации.
Рост кристалла проходит путем постепенного перемещения границы
зерна
между
двумя
различно ориентированными областями
кристаллической решетки [9]. Формирование монокристаллической
структуры в твердой фазе связано с превосходящим ростом одного зерна
за счет окружающей поликристаллической матрицы. Энергетически такой
процесс выгоднее, его движущей силой является уменьшение
поверхностной энергии границ зерен, вследствие уменьшения их общей
протяжности и действия сил поверхностного натяжения [10].
Одной из главных причин торможения роста зерен являются
примеси, которые располагаются по границам зерен [11]. Это требует
применения в качестве исходных материалов веществ высокой степени
чистоты. Другое направление, обеспечивающее благоприятный рост
кристаллов основано на использовании легирующих микроприсадок [1218], стимулирующих рост зерен в твердой фазе. Присутствие небольшого
количества окиси кальция и марганца в деформированном металле
тормозит нормальный рост зерна в низкотемпературной области отжига и
способствует аномальному его росту в высокотемпературной области [14].
Согласно этим разработкам, сначала из металла матрицы (W) с
микродобавками
CaO и MgO способами порошковой металлургии
изготавливаются
спеченные заготовки, которые в последующем
подвергаются высокотемпературной пластической деформации (прокатке с
высокой степенью обжатия) для получения первичной текстуры.
Формирование монокристаллической структуры происходит при отжиге
образцов в вакууме или водороде в течение нескольких десятков часов при
температурах ниже температуры плавления матричного металла.
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. К недостаткам этого метода можно отнести сложность контроля
ориентаций выращиваемого кристалла, ограничение толщины образца,
возможность появления в структуре монокристалла
"паразитных"
островковых зерен размерами от 0,05 до 0,1 мм [17], которые нарушают
монокристалличность и ухудшают свойства, усложняют дальнейшую
обработку деформацией, являясь центрами зарождения трещин,
приводящих к разрушению образца.
Однако, методы производства кристаллов в твердом состоянии
зачастую являются более предпочтительнее других по следующим
причинам: они могут быть использованы для получения монокристаллов
материалов, которые имеют фазовые превращения между точкой
плавления и комнатной температурой; в сочетании с предварительной
химической очисткой рекристаллизационный отжиг может обеспечить
получение монокристаллов с достаточно совершенной структурой,
характеризующейся отсутствием субграниц и относительно равномерной
плотностью дислокаций; форма образца может быть выдержана более
точно, чем при выращивании из расплава, в результате чего в некоторых
случаях довольно
легко могут быть полученные кристаллы в форме
тонких листов или проволоки небольшого диаметра (метод Гугера [19]).
Получение монокристаллов вольфрама способом электроннолучевой зонной плавки (ЭЛЗП)
Способ зонной плавки с электронным нагревом обладает рядом
преимуществ [20]: высокая удельная концентрация мощности; высокий
КПД установок (более 70 %); возможность создания очень узкой зоны
нагрева путем фокусирования пучка электронов; возможность
перемещения зоны не только в результате механического перемещения
образца или излучателя, но также вследствие отклонения потока
электронов.
Рост кристаллов в условиях ЭЛЗП происходит в результате процесса
направленной кристаллизации медленно перемещаемой узкой зоны
расплавленного металла. Чтобы исключить контакт переплавляемого
тугоплавкого металла с материалом тигля и оградить его от неизбежного
загрязнения, процесс выращивания монокристаллов ведут без тигля
(вертикальная бестигельная ЭЛЗП [21], рис.2). В вертикально
расположенном
образце
узкая
расплавленная
зона
металла,
сформированная пучком электронов, удерживается от растекания силами
поверхностного натяжения.
При этом отношение поверхностного
натяжения (в Н/м) к плотности расплава (в кг/м3) должно быть не менее
чем 100:1 [6]. Способ позволяет выращивать монокристаллы вольфрама
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цилиндрической формы (при сквозном проплавлении
диаметром до 20 мм.

заготовки)

1
2

3
4

Рис. 2 Схема безтигельной электронно-лучевой зонной плавки:
1 – поликристаллический пруток; 2 – кольцевой катод; 3 – "плавающая"
зона; 4 – монокристалл
В процессе безтигельной ЭЛЗП происходит интенсивное (взрывное)
испарение примесей, которое сопровождается брызгами расплавленного
металла.
Электронная плавка неразрывно связана с наличием вакуума. Опыт
показывает, что при работе установок для зонной плавки с электронным
нагревом остаточное давление в камере должно быть не более 110-4
мм.рт.ст.
Применение
комплексных
технологий,
включающих
предварительную глубокую очистку исходных веществ [22,23] и
последующую многократную ЭЛЗП
дает возможность выращивать
монокристаллы вольфрама с содержанием молибдена на уровне 1 ppm.
Получение тугоплавких монокристаллов вольфрама способом
плазменно-индукционной зонной плавки
В начале 80-х годов прошлого века учеными Института электросварки
им. Е. О. Патона НАН Украины под руководством Латаша Ю. В.,
Григоренко Г. М., Помариным Ю. М. была разработана технология
получения монокристаллов способом плазменно-индукционной зонной
плавки (ПИЗП) [24]. Это был существенный прогресс в области
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технологий выращивания крупных монокристаллов тугоплавких металлов.
По разработанной технологии были получены ориентированные
монокристаллические цилиндрические образцы диаметром 20 мм, а также
пластины размером 20х140х170 мм из молибдена и вольфрама.
Принципиальное отличие данной технологии состояло в применении
независимого источника индукционного нагрева, выполняющего функции
дополнительного обогрева растущего кристалла. Это дало возможность
существенно уменьшить температурные градиенты в его сечении и
получить монокристаллический слиток пригодный для дальнейшей
деформации без опасения его разрушения.
Процесс выращивания монокристалла представляет собой послойное
формирование, вследствие возвратно-поступательной капельной наплавки
расходуемых прутков на ориентированную монокристаллическую затравку
плазменной дугой в условиях обогрева формирующейся части слитка
высокочастотным электромагнитным полем (рис.3). В качестве
плазмообразующего газа используется аргонно-гелиевая смесь с
содержанием последнего до 70 %.
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Рис. 3 Схема плазменно-индукционного
способа выращивания
профилированных монокристаллов тугоплавких металлов ИЭС им. Е.О.
Патона НАНУ [27]: 1 – плазмотрон; 2 – пруток; 3 – механизм подачи
прутка; 4 – индуктор; 5 – затравочный кристалл; 6 –капля жидкого
металла; 7 – ванна жидкого металла; 8 – кристалл
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Вследствие наличия контролируемой газовой атмосферы, достигается
значительное снижение концентрации углерода в монокристаллическом
вольфраме (до 0,0005 %). Содержание кислорода находиться на уровне
0,0008 %, азота – 0,002% [25].
Рентгеновские
исследования
субструктуры
ПИЗП-кристаллов
показали, что они являться сплошными монокристаллическими телами с
ориентацией граней, которая соответствует заданной кристаллографией
затравочных кристаллов с возможным отклонением от оси роста до 3°.
Выполненные предварительные исследования обрабатываемости
деформированием, полученных монокристаллических заготовок по
способу ПИЗП, в заводских условиях, показали, что данные кристаллы
могут
быть
использованы
для
получения
профилированного
монокристаллического проката тугоплавких металлов [26].
Автоматизация технологического процесса ПИЗП, находящаяся на
стадии практической реализации, дает основание полагать о реальном
повышении качества готовой монокристаллической продукции и росте
производительности процесса.
Выводы
Из приведенного обзора основных способов производства
монокристаллов тугоплавких металлов можно сделать вывод о том, что
наиболее широкое применение для их получения имеют способы
выращивания кристаллов из твердой и жидкой фаз, в особенности из
жидкой. Технически сложные и актуальные задачи получения
профилированных монокристаллических заготовок и изделий, находят
наиболее полное и эффективное решение при использовании плазменноиндукционной технологии выращивания тугоплавких монокристаллов
Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины.
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УДК 621.3.014.31
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕТРОВА І ЇХ РЕЗУЛЬТАТИ СЬОГОДНІ
А. А. Вигівський
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуті дослідження Петрова з “вольтовими стовпами” і їх
результати. Наслідки цих досліджень у світовій металургії
Рассмотренные исследования Петрова с “вольтовыми столбами”
и их результаты. Последствия этих исследований в мировой
металлургии
Considered researches of Petrova with “volts posts” and their results.
Consequences of these researches are in world metallurgy
Атомна енергетика, ракетна й космічна техніка, радіоелектроніка та
багато інших новітніх галузей науки й техніки потребують металів і
сплавів з високою якістю та чистотою за вмістом небажаних домішок.
Зазвичай сплави з певними властивостями (жароміцність, корозійна
стійкість, холодостійкість тощо) отримують в електропечах, в яких
основою роботи є теплова дія електричного струму. В цих печах
сконцентрована енергія великої потужності в малих об’ємах. Це дає змогу
мати високі температури, які сприяють видаленню шкідливих домішок з
електросталі. З цілковитою впевненістю можна сказати, що нову епоху в
металургії принесло відкриття Василя Володимировича Петрова
електродугового розряду.
У 1799 р. А. Вольт в Італії вперше у світі побудував джерело
електричного струму "вольтів стовп", який складався з різнорідних тонких
металевих дисків (мідь + цинк, срібло + цинк), перекладених паперовими
прокладками, змоченими водним розчином нашатирю. Через рік, у 1800 р.,
В.В. Петров у Петербурзі виготовив "вольтові стовпи" різного розміру, а
через два роки він уже працював з найбільшим у світі, раніше небаченим
"вольтовим стовпом", що складався з 4200 мідних і цинкових дисків. Цей
"стовп", або батарея, як називав її В.В. Петров, була найбільш могутнім
джерелом електричного струму у свій час. З цією батареєю він з великою
майстерністю і працьовитістю провів безліч різних дослідів, результати
яких опубліковані в книзі "Известия о Гальвани-Вольтовских опытах",
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виданої в 1803 р. Вперше в світі В.В. Петров у 1802 р. спостерігав дуговий
розряд від побудованого ним надпотужного "вольтового стовпа". Він
відзначив, що дуговий розряд є джерелом надзвичайно яскравого світла,
придатного для освітлення і яке мало таку температуру, яка могла
розплавити навіть тугоплавкі метали. Цей винахід призвів фурор у світовій
науці. Дугу розпочали застосовувати в електрозварюванні, а згодом і в
металургії. І в 1910 на Обухівському заводі було встановлено першу
дугову електропіч. Яка має не складну будову і принцип дії, а саме піч мала
робоче вікно і випускний отвір із зливним жолобом. Живлення печі
здійснювалося трифазним змінним струмом. Нагрів і плавлення металу
здійснюються електричними могутніми дугами, що горять між кінцями
трьох електродів і металом, що знаходиться в печі. Піч спирається на два
опорні сектори, що перекочуються по станині. Нахил печі у бік випуску і
робочого вікна здійснюється за допомогою рейкового механізму. Перед
загрузкою печі зведення, підвішене на ланцюгах, піднімають до порталу,
потім портал із зведенням і електродами відвертається у бік зливного
жолоба і піч завантажують баддею.
На цьому використання електричної дуги в металургії не зупинилось,
а навпаки суттєво просунулось вперед. Світова потреба у якісному металі
рухало ідею дуги далі. Виникає вакуумно-дуговий і плазмово-дуговий
переплави.
Процес вакуумно-дугового переплаву спочатку був розроблений з
метою поліпшити структуру і звести до мінімуму лікваційне явище в
злитках суперсплавів, щоб таким чином забезпечити металам максимально
можливі властивості вже на стадії їх виплавки.
Плазмово-дуговий переплав розроблений на поч. 60-х рр. в інституті
електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР. Найпоширенішим є
переплав в плазмових печах з витрачуваною заготовкою (електродом),
виготовленою з металу, що його переплавляють. У процесі такого
переплаву заготовка плавиться теплом плазмової дуги, а рідкий метал
краплинами стікає в охолоджуваний водою кристалізатор, де поступово
(знизу вгору) твердне, утворюючи щільний і однорідний зливок. Плазмоводуговий переплав проводять у вакуумі або в газовому середовищі
(інертному, активному) при нормальному чи підвищеному тиску. В процесі
переплаву в метал вводять азот — для одержання азотистої сталі, водень —
для розкислення металу, кисень — для зневуглецювання його. Щоб
інтенсифікувати видалення неметалевих включень, на поверхню
розплавленого металу подають синтетичний шлак. Розроблено спосіб ВДП,
за яким разом з витрачуваною заготовкою плавиться шихта або стружка (чи
ін. відходи). Метал, одержаний способом ВДП, відзначається
бездефектною
макроструктурою,
підвищеними
механічними
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властивостями. Плазмово-дуговим способом переплавляють сталь, сплави
на нікелевій основі, кольорові, тугоплавкі і благородні метали.
Таким чином можна сказати що розвиток електрометалургії почався
після відкриття в 1802р. професором В.В. Петровим електричної дуги. А
саме дугову електричну піч невеликої потужності для плавки металів, яка
працювала на постійному струмі, в 1906 р. створив професор В.П.
Іжевський. В другій половині ХХ ст. дугові електропечі переважно
змінного струму для виплавки сталі поступово витісняли традиційні
мартенівські печі. І вже у 2004 р. частка електросталі у світовій металургії
становила 52%, конверторної – 47,5%, а мартенівської – лише 0,5%.
Література
1. Металлургия черных металлов; Б. В. Линчевский, А. Л. Соболевский, А. А.
Кальменев
2. Смирнов А. Н.. Дуговые печи переменного и постоянного тока. – К.:
Металлургическая и горнорудная промышленность, 2004. – №8. – с.21-24.
3. Лакомский В. И. Плазменноду-говой переплав. К., 1974.
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УДК 621.77:62.50: 669.187.26/.56
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА СТАЛІ CrMnN18-18 ДЛЯ
ВИГОТОВЛЕННЯ БАНДАЖНИХ КІЛЕЦЬ РОТОРІВ ПОТУЖНИХ
ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ
Є. О. Волченков, Д. Ф. Чернега
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
У роботі розглянуто особливості виробництва нержавіючої
аустенітної сталі CrMnN18-18. Проведено огляд технології
виробництва бандажних кілець роторів турбогенераторів із даної
сталі. Розглянуто особливості електрошлакового переплаву під
підвищеним тиском (ЕШПТ) сталі CrMnN18-18
В работе рассмотрены особенности производства нержавеющей
аустенитной стали CrMnN18-18. Проведен обзор технологии
производства бандажных колец роторов для турбогенераторов из
данной стали. Рассмотрены особенности электрошлакового переплава
под повышенным давлением (ЭШПД) стали CrMnN18-18
Overview of the stainless austenitic steel CrMnN18-18 manufacturing is
given along with retaining rings technology. Pressured electroslag remelting
(PESR) technology of the CrMnN18-18 steel is discussed too
Вступ
Постійне зростання потужностей сучасної промисловості потребує
використання високоякісних великогабаритних заготовок з металу
надзвичайної якості. Машинобудування, енергетика, хімічна і
нафтохімічна промисловості широко використовують великогабаритні
багатотоннажні деталі відповідального призначення. Зокрема в
енергомашинобудуванні важливу роль відіграють заготовки, з яких
виготовляють деталі для турбогенераторів. Однією з найвідповідальніших
частин турбогенератора є бандажний вузол, виготовлення якого вимагає
надзвичайної якості не тільки вихідного матеріалу, але й особливої
технології його виготовлення.
Використання
методів
спеціальної
металургії,
особливо
електрошлакової технології, вже є невід’ємною ланкою технологічного
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процесу отримання заготовок зі складнолегованих високоякісних сталей
для виготовлення бандажних кілець турбогенераторів.
Метою даної роботи є дослідження за літературними даними
особливостей виготовлення заготовок бандажних кілець з немагнітної
нержавіючої сталі CrMnN18-18.
Особливості застосування сталі CrMnN18-18
У сучасному світі електрична енергія майже повністю виробляється
обертовими електричними генераторами. Так звані турбогенератори
призначені для отримання електричної енергії в тривалому режимі роботи
при безпосередньому об’єднанні з паровими або газовими турбінами; їх
встановлюють на теплових і атомних електростанціях. Альтернативні
методи виробництва електричної енергії, наприклад, за рахунок сонячної
енергії, досі не мають великого технічного значення [1].

Рис. 1 Ротор турбогенератора виробництва фірми Alstom Switzerland
SA (Швейцарія) [2]
Більша частина виробленої в генераторах електроенергії приходиться
на енергію від турбогенераторів. На відміну від чотириполюсних
гідротурбінних
генераторів
турбогенератори
виготовляються
у
двополюсному виконанні зі збільшеною у 2 рази швидкістю до 3000 об/хв
для генерації змінного струму промислової частоти 50 Гц та швидкістю до
3600 об/хв при генерації струму підвищеної частоти до 60 Гц.
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Обертове магнітне поле генерується за рахунок обмоток зі змінною
полярністю, які збуджуються постійним струмом. Обмотки виходять за
межі повздовжніх пазів ротора на кінцях роторної бочки і утворюють
головку обмотки, яка повинна бути захищена від механічних навантажень
та пошкоджень. Для запобігання деформації лобових частин ротора від
відцентрових сил обмотки закріплюють фіксуючими кільцями: бандажним
і центруючим. Бандажне кільце – це найбільш напружено працюючий
вузол ротора, призначений для сприйняття відцентрових сил від кінців
обмоток. Цей вузол зазнає значних відцентрових зусиль не тільки від
власної маси (майже 60% всього навантаження), але й від лобових частин
ротора, а також зусиль, обумовлених посадкою фіксуючих кілець з
натягом на бочку ротора. Бандажні кільця захищають лобові частини
котушок від деформації під дією електродинамічних сил при протіканні
через обмотку великих струмів.
Підвищення вимог до механічних і технологічних властивостей
великогабаритних бандажних кілець для потужних турбогенераторів
обумовлює підвищення вимог і до матеріалів, з яких вони виготовляються,
а саме [3]:
 висока корозійна стійкість та стійкість до корозійного
розтріскування;
 немагнітні властивості;
 високі механічні і термомеханічні властивості;
 здатність зберігати необхідні властивості після гарячої та холодної
штамповки.
Вищевказані вимоги до властивостей матеріалу бандажних кілець
обумовлені конструкцією ротора та особливістю монтажу кілець.
Виготовлення кілець з немагнітних аустенітних нержавіючих сталей
дозволяє суттєво знизити потоки магнітного розсіювання в лобовій частині
турбогенератора, що дозволяє зменшити втрати на нагрів в цій зоні.
Бандажні кільця для потужних турбогенераторів виготовляють з
немагнітних
високоміцних
нержавіючих
холоднодеформованих
хромонікельмарганцевих та хромомарганецевих високоазотистих сталей
аустенітного класу, які піддають складній термічній обробці [4].
Під час експлуатації в бандажному вузлі можуть виникати руйнування
від електродинамічних, термічних та знакозмінних динамічних механічних
навантажень, руйнування в місцях пригоряння кільця під дією блукаючих
струмів, але найбільш частим є корозійне розтріскування під напругою за
наявності вологи. Схильність аустенітних сталей до корозійного
розтріскування під дією механічних напружень та за умов порушення умов
експлуатації турбогенераторів може призвести до виникнення тріщин на
бандажних кільцях, які можуть призвести до їх розриву і, як наслідок, до
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часткового або повного руйнування ротора і статора, що спричинить вихід
з ладу турбогенератора. Швидкість зростання тріщин визначається
характером і рівнем механічних напружень в бандажному кільці, які
залежать від конструкції бандажного вузла і потужності турбогенератора.

Рис. 2 Наслідки руйнування бандажного кільця ротора [5]
Властивості сталі CrMnN18-18
Аналіз властивостей різних матеріалів показує, що на теперішній час
найкращім матеріалом для виготовлення бандажних кілець є немагнітна
нержавіюча високоазотиста хромомарганцева сталь аустенітного класу
CrMnN18-18. Провідні виробники бандажних кілець німецькі компанії
Saarschmiede GmbH Freiformschmiede та Energietechnik Essen GmbH
використовують саме CrMnN18-18.

Рис. 3 Діаграма стану нержавіючої аустенітної високоазотистої сталі
CrMnN18-18 [6]
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Хромомарганцева високоазотиста нержавіюча аустенітна сталь
CrMnN18-18 є відносно новим матеріалом, вивченню властивостей якого
присвячено велику кількість дослідницьких робіт.
Таблиця 1 Маркування сталі CrMnN18-18 [8-14]
Стандарт
Найменування

SEW 390
1.3816

DIN
X8CrMnN18-18

EN
X8CrMnN1818

AISI
-

ГОСТ
Х18АГ18

Хімічний склад досліджуваної сталі, особливо вміст вуглецю, азоту та
наявність нікелю, не є однаковим і дещо змінюється залежно від
виробника та, якщо мова йде про дослідницькі роботи, від матеріалу
зразків. У таблиці 2 наведено хімічний склад сталі CrMnN18-18
Energietechnik Essen GmbH і Hochleistungswerkstoffe Stahl & Metall та за
даними довідкових джерел виробництва Longhai Special Steel, Steel Grades
(China’s Special Steel Suppliers), SteelsS (Special Steel Suppliers).
Таблиця 2 Хімічний склад сталі CrMnN18-18 [8-14]
C
≤ 0,12

Mn
17,5-20

Cr
17,5-20

Хімічний склад, мас. %
Si
Ni
≤ 1,00
≤ 1,00

N
0,4-0,7

P
≤ 0,060

S
≤ 0,030

Наявність у складі досліджуваної сталі великої кількості азоту є
унікальною і головною її відмінністю від загальновживаних нержавіючих
сталей на нікелевій основі, що дозволяє виділити її в окрему групу
матеріалів з особливими властивостями та унікальним поєднанням високої
міцності і корозійної стійкості.

а)

б)

Рис. 4 Макроструктура сталі CrMnN18-18 залежно від вмісту азоту:
а) 0,57 % мас.; б) 0,91 % мас. [7]
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Слід зазначити, що CrMnN18-18 виготовляють і використовують як з
підвищеним вмістом азоту % N   0,6  0,7 %, так і з надвисоким
(надрівноважним) – % N   1,0 %.
Азот в якості легуючого елементу в сталях використовується в техніці
з 1940 року [15], коли їм почали замінювати коштовний нікель у складі
нержавіючих сталей. Додавання азоту до складу низьколегованих сталей є
небажаним внаслідок утворення крихких нітридних сполук. При цьому
наявність азоту у складі високолегованих сталей дає велику кількість
переваг, що робить його достатньо перспективним для використання в
якості легуючої добавки:
 значне підвищення характеристик міцності без втрати пластичності;
 покращення корозійної стійкості;
 підвищення високотемпературної міцності на розрив;
 розширюється і стабілізується аустенітна область;
 утруднюється утворення інтерметалідних фаз.
Розчинність азоту в металі описується законом Сівертса – розчинність
газу є функцією від парціального тиску і температури:

% N   k 

PN2 ,

де PN2 – парціальний тиск азоту над розплавом;
k – стала, яка залежить від температури і властивостей сплаву.
В реальних системах фактична розчинність залежить від хімічного
складу розплаву. Вплив окремих елементів описується за допомогою
введення відповідних коефіцієнтів активності [15]:

% N Fe X 

% N Fe 
f NX

PN2 ,

де % N Fe X – розчинність азоту в багатокомпонентній системі;

% N Fe  0,044% – рівновісна концентрація азоту в чистому залізі при

температурі 1600 0С і тиску 105 Па;
f NX – коефіцієнт активності.

Азот – це леткий нестійкий елемент, тому виробництво
високоазотистих сталей супроводжується труднощами, яких позбавлений
технологічний процес виготовлення звичайних вуглецевих сталей, а саме:
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 отримання вмісту азоту в сталі більшого за рівноважний вміст в
умовах звичайної атмосфери;
 збереження високого вмісту газу в металі під час термічної обробки.
Також необхідно враховувати, що високоазотисті сталі відносяться до
класу високолегованих сталей та сталей з особливими властивостями, тому
технологія їх виробництва значно відрізняється від технології отримання
вуглецевих та низьколегованих сталей.
Особливості виробництва високоазотистої сталі CrMnN18-18
Виплавлення високоазотистих сплавів потребує використання
спеціальних технологічних процесів, які забезпечать вміст азоту в металі,
більший за рівноважний при атмосферному тиску. Поява у 1960 році
індукційних печей з можливістю ведення процесу під контрольованою
атмосферою (лабораторні установки) значно сприяла розвитку
відповідного спеціального обладнання, що призвело до запуску у 1980 році
першої
електрошлакової
плавильної
установки
з
захисною
(контрольованою) атмосферою – ЕШП під підвищеним тиском ЕШПТ
(pressured electroslag remelting, PESR) [16]. У наш час ЕШПТ є актуальним
і сучасним завдяки широким технологічним можливостям процесу: висока
продуктивність, можливість виготовляти злитки великих розмірів,
збереження навколишнього середовища, велика культура праці, тощо.
На заводі компанії Energietechnik Essen GmbH в Німеччині
знаходиться потужна електрошлакова плавильна установка з захисною
атмосферою: технологічні можливості цієї печі дозволяють виплавляти
велику номенклатуру злитків вагою до 20 тон і діаметром до 1030 мм під
контрольованою атмосферою з тиском до 40∙105 Па. Функціональну схему
печі наведено на рисунку 5.
Виготовлення бандажних кілець для турбогенераторів є дуже
складним і коштовним технологічним процесом, який потребує
використання найсучасніших процесів, технологій та операцій.
Після фінішного контролю і випробувань бандажне кільце у гарячому
стані насаджують на роторну бочку і передають замовнику.
Аналіз наведених вище даних показує, що використання
електрошлакового переплаву під тиском є ключовою невід’ємною ланкою
виробництва високоазотистої сталі CrMnN18-18, яка дає змогу отримати
вміст азоту в металі вищій за рівноважний при одночасній можливості
отримання високоякісного злитка.
На рисунку 6 зображено бандажне кільце для ротора потужного
турбогенератора виробництва фірми Saarschmiede GmbH Freiformschmiede.
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Рис. 5 Принципова схема 20-тонної установки для електрошлакового
переплаву під тиском компанії Energietechnik Essen GmbH (Німеччина)
[15]: 1, 7, 11, 17 – охолоджувальна вода; 2 – робоча камера під тиском
(верхня частина); 3 – підведення газу; 4 – дозатор; 5 – технічна платформа;
6 – електродотримач; 8 – інвентарна головка; 9 – витратний електрод; 10 –
робоча платформа; 12 – кристалізатор; 13 – шлакова ванна; 14 – робоча
камера під тиском (нижня частина); 15 – металева ванна; 16 – злиток
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Рис. 6 Технологічна схема виготовлення бандажних кілець для турбогенераторів
фірми Energietechnik Essen GmbH [17]: 1 – виплавка сталі заданого складу в ДСП; 2 –
ЕШП/ЕШПТ; 3 – первинне кування заготовки; 4 – первинне кування кільцевої
заготовки; 5 – чистове кування кільцевої заготовки; 6 – попередня механічна обробка; 7
- термообробка; 8 – холодне зміцнення (розтягування); 9 – відпал для зняття
механічних напружень; 10 – лабораторний контроль; 11 – контроль геометрії кільця; 12
– фінішна механічна обробка; 13 – неруйнівний контроль та випробування
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Рис. 7 Бандажне кільце для ротора турбогенератора зі сталі CrMnN1818 виробництва фірми Saarschmiede GmbH Freiformschmiede (Німеччина)
[18]
Висновки
1) Нержавіюча аустенітна високоазотиста сталь CrMnN18-18 є
сучасним високоякісним матеріалом, який знайшов широке застосування в
енергетичній промисловості.
2) Новизна та затребуваність сталі CrMnN18-18 потребує подальшого
детального вивчення її виключних властивостей.
3) Сучасна промисловість потребує використання матеріалів,
особливо металів, надзвичайно високої якості, що, в свою чергу,
обумовлює використання нових технологічних методів виробництва.
4) Методи спеціальної металургії, зокрема ЕШП, дають можливість
виготовляти метали, якість яких відповідає вимогам сучасної
промисловості.
5) ЕШП під тиском є перспективним методом спеціальної металургії,
який має широко застосовні технологічні властивості.
Аналіз сучасних можливостей, завдань та перспектив вітчизняної
промисловості говорить про те, що в Україні машинобудування загалом і
енергомашинобудування зокрема знаходяться у край тяжкому
неактивному стані. Нестача фінансування та відсутність можливості
втілити набутки у виробництво (неактуальність в умовах України)
призвели до припинення майже усіх наукових робіт стосовно розробки та
дослідження нових високотехнологічних матеріалів. У той же час провідні
підприємства розвинених країн приділяють велику увагу саме проведенню
наукових досліджень та розробці нових технологій і матеріалів – тому
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огляд особливостей виробництва та використання сталі CrMnN18-18
засновано на закордонних джерелах.
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ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА ЕКОЛОГІЮ ДОВКІЛЛЯ
С. Л. Воробьев1, Д. О. Ремізов2
1

Національний інститут стратегічних досліджень
2
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В даній роботі представлений аналіз впливу гірничо-металургійного
комплексу України на екологію довкілля
В данной работе представлен анализ влияния горнометаллургического комплекса Украины на экологию окружающей среды
This paper presents an analysis of the impact of mining and metallurgical
complex of Ukraine on the ecology of the environment
В Україні багато мінеральних сировин – різні корисні копалини. З
рудних корисних копалин Україна багата відкладеннями залізних руд та
марганцевими рудами. На території нашої країни є також поклади
уранових, нікелевих, титанових руд, олова, графіта, родовище фосфатів,
сірки, каоліна, солей йоду, та брому. В останні часи виявлені значні запаси
золота, але в розсіяному вигляді, що потребує важкої технологічної
обробки.
Вчені підрахували, що для підтримання нормального функціонування
екосистеми любого регіону, площа «диких», не зруйнованих людською
діяльністю територій має складати не менше 12-15% загальної площі
території. Багато розвинених країн (Німеччина, Японія, США, Швеція,
Бельгія, Австрія), надаючи велике значення цьому факту, довели площі
заповідних територій до 15-18%, а для України цей показник майже
становить, у середньому, до 2%.
Найбільше всього забруднюють довкілля об'єкти енергетики, в першу
чергу ТЕС, яка поглинає велику кількість газу, вугілля та нафтопродуктів.
Через це в навколишнє середовище викидається мільйони кубічних метрів
шкідливих газів, сажі, займають сотні гектарів землі шлаками та золою.
Підприємство металургії та енергетики щорічно викидають в атмосферу
відповідно 32% і 35% всіх забруднень від стаціонарних джерел і є
основними забрудниками атмосферного середовища над Україною.
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Підприємство металургії оснащені очисним устаткуванням всього на 3035%, до того ж вказане устаткування застаріле, або взагалі не працює.
Як і інші види промисловості, машинобудівна галузь тяжіє до районів
розвитку металургії сконцентрована в містах і дуже шкодить їх
екологічному стану величезними об'ємами відходів, забруднення повітря і
води. Так у Дніпропетровську тільки одне виробниче об'єднання
«Дніпртяжмаш» щорічно скидає в Дніпро 23700 тис. м 3 забруднених
стічних вод, завод прокатних валів – 250 тис. м 3 , в Запоріжжі викиди
Дніпровського електродного заводу в атмосферу складають 35%
загальноміських, причому 80% з них є небезпечними канцерогенними
речовинами першого класу.
Металургійний комплекс є базовою галуззю економіки України,
оскільки забезпечує понад 25 % промислового виробництва і 34 %
загального експорту товарів. Стимулювання модернізаційних зрушень у
металургійній промисловості сприятиме її розвитку на інтенсивній основі,
досягненню позитивного ефекту у будівництві, машинобудуванні,
розбудові дорожньо-транспортного комплексу, створенню нових робочих
місць, формуванню передумов для стійкого економічного зростання,
покращенню екологічної ситуації територій.
На підприємствах металургійної галузі зайнято 323 тис. працівників
(11,7 % загальної кількості працюючих у промисловості). Обсяг
реалізованої продукції у металургійному виробництві та виробництві
готових металевих виробів складає близько 18 % загального обсягу по
промисловості.
Водночас, металургійна промисловість України характеризується
високим ступенем зношеності основних засобів (59,3 % станом на початок
2011 р.), а також використанням застарілих ресурсо- та енерговитратних
технологій [1].
Після суттєвого падіння обсягів виробництва у металургійній галузі у
2008-2009 рр. на 12,3 % і 26,7 % відповідно посткризовий період
характеризувався відновленням зростання на рівні 12,2 % у 2010р. і 8,9 % у
2011 р. Проте передкризових показників виробництва за усіма основними
видам металопродукції за підсумками 2011 р. не було досягнуто (табл. 1).
У 2012 р. обсяги виробництва основних видів металопродукції проти 2011
р. мали тенденцію до зменшилися.
Сучасне металургійне виробництво має такі основні переробки:
виробництво котунів та агломерату, коксохімічне, доменне, сталеливарне і
прокатне виробництво. У склад підприємств входять також феросплавне,
вогнетривке і ливарне виробництво. Усі вони являють собою джерела
забруднення атмосфери та водоймищ. Крім того, металургійні

144

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

підприємства займають
відчуження земель.

великі

виробничі

площі,

що

передбачає

Таблиця 1 Обсяги виробництва основних видів металопродукції, млн т*
Найменування
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
продукції
Сталь з
39,3 41,6 43,7 38,2 30,3 33,3 35,5 33,0
напівфабрикатами
Чавун
30,7 32,9 35,6 31,0 25,7 27,4 28,9 28,5
Прокат готовий
22,7 22,4 24,5 20,5 16,1 17,6 19,5 18,4
чорних металів
Труби та профілі
2,4
2,8
2,8
2,5
1,7
1,9
2,2
2,2
пустотілі
Феросплави
1,7
1,8
2,0
1,7
1,2
1,7
1,2
1,3
*Складено за даними Держстату України “Виробництво основних видів
промислової продукції” за 2005-20121 рр. / Електронний ресурс
http://www.ukrstat.gov.ua.
Концентрація шкідливих речовин у повітрі і воді великих
металургійних центрів значно перевищує норми. Всі металургійні
переробки є джерелами забруднення пилом, оксидами вуглецю і сіркою.
Особливо забрудненими є регіони, де металургійна галузь є домінуючою.
Найбільш забрудненими є м. Донецьк з розташованими поряд з ним
Авдіївкою, Горлівкою, Єнакієвим, Макіївкою, а також Дніпродзержинськ,
Дніпропетровськ, Запоріжжя, Константинівка, Кривий Ріг, Маріуполь, в
яких вміст у повітрі канцерогенних речовин у 12 раз вищий, ніж в інших
містах або сільській місцевості [1].
У доменному виробництві виділяються додатково сірководень і
оксиди азоту у прокатному - аерочастки отруйних розчинів, гази емульсій і
оксиди азоту. Найбільша кількість викидів існує у коксохімічному
виробництві. Тут, крім перелічених забруднювачів, можна відмітити
піридинові основи, ароматичні вуглеводи, феноли, аміак, 3-4 бензопирен,
синильну кислоту та ін.
На частку підприємств чорної металургії припадає 15-20% загальних
забруднень атмосфери. В середньому на 1 млн. т річної продукції чорної
металургії виділення пилу складає 350, оксиду вуглецю – 400, оксидів
азоту – 42 тонн за добу.
Чорна металургія є одним з найбільших споживачів води.
Водопостачання її складає 12-15 % загального споживання води
промисловими підприємствами країни. На охолодження обладнання
використовується 49 % води, очищення газів і повітря – 26 %,
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гідротранспорт – 11 %, обробку металів – 12 %, інші процеси – 2 % води.
Безповоротні втрати пов’язані з випаровуванням і в системах зворотного
водопостачання, з приготуванням хімічно очищеної води, з витратами в
технологічних процесах, які складають 6-8 %. Вода, яка залишається у
вигляді стоків повертається до водоймищ “умовно чистих” стоків (близько
60-70 % стічних вод), які мають тільки підвищену температуру. Решта
стічних вод (30-40 %) забруднені різноманітними домішками, шкідливими
сумішами.
Найбільша кількість води використовується в прокатному, доменному
та сталеливарному виробництві. Усі стічні води забруднені зваженими
частинами, які утворюються за умов очищення від пилу, золи та інших
твердих матеріалів. Прокатне виробництво, крім того, є джерелом
забруднення мастилами, емульсією та травильними розчинами.
Іншим забруднювачем прилеглих територій є доменний шлак другорядний продукт плавки, утворюється в доменній печі з флюсів, золи
коксу, пустої породи руди та агломерату. Його кількість визначається
багатством шихти та вмістом Fe і необхідної основності. Чим бідніша на
Fe шихта, тим вища основність і більший вихід шлаку з печі. Звичайно
вихід шлаку складає 0,3-0,6 т на 1 т чавуну. З гранульованого шлаку
виготовляють шлакобетон, шлакову цеглу, при гранулюванні парою шлакову вату для теплової ізоляції. Але це часткове використання. Більша
частина шлаків є забруднювачами [2]. Шлак - забруднювач поверхневого
шару літосфери - грунту. Деякі дані про промислові тверді відходи:
чорний метал - до 87500 т/рік; шлак, окалина, зола - 40000 т/рік; шлами,
флюси - 600 т/рік.
Чавуноплавильні агрегати є одним з основних джерел забруднення
атмосфери. В ливарному виробництві повітря забруднюється, головним
чином, пилом, окисом вуглецю та сірчаним ангідридом. Джерелами
інтенсивного пилоутворення є обладнання: решітки, барабани, дробилки,
сита. Встановлено, що ливарний цех з річною програмою 100 тис. т литва,
обладнаний пилоуловлювачами з ефективністю очистки 70-80%, викидає в
навколишній повітряний басейн до 1000 т пилу щорічно.
З усіх пилогазових викидів із сталеплавильних агрегатів найбільша
кількість припадає на мартенівські печі; 90% оксидів сірки, 85% оксидів
азоту та 75% пилу. На одну тонну садки в мартенівських печах при
опаленні їх природним газом утворюється від 1000 до 4000 м'/год газу,
який має на виході з печі температуру 700-800°С. Хімічний склад газу
залежить від виду використаного палива, складу шихти та технології плавки. В ньому містяться оксид та діоксид вуглецю, оксиди азоту та сірки,
кисень, водень, азот, водяна пара та деякі інші речовини. Кількість оксидів
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сірки залежить від виду використаного палива і при опаленні
коксодоменним газом може досягати 800 мг/м3.
Окрім газоподібних домішок, газ, що виділяється, містить значні
кількості пилу - до 15 г/м3. Мартенівський пил складається в основному з
оксидів заліза (близько 88%). Крім цього, в ньому містяться оксиди
алюмінію, марганцю та інших речовин, що входять до складу шихти;
оксиди заліза надають газу коричневого кольору [3].
В мартенівських цехах є і неорганізовані джерела потрапляння пилу в
довкілля. Наприклад, в повітрі міксерного відділення вміст пилу доходить
до 13 г/м3; в місці розвантаження сипких матеріалів на шихтовому подвір'ї
250-450 мг/м3; в люнкеритному пристрої в розливальному прольоті 100160 мг/м3. Виділений з мартенівської печі газ перед викидом в атмосферу
підлягає обов'язковій очистці. Перед очисткою газ охолоджують в котлахутилізаторах до 220-250°С. Джерелом надходження пилу в навколишнє
середовище є вентиляційні гази підбункерних приміщень доменних цехів.
Ці гази містять 2-5 г/м3 пилу, для очистки від якого використовують електрофільтри; вони знижують вміст пилу в газах, що відкідаються, до 60-80
мг/м3. Викиди ливарного двору, які містять пил та гази (СO2, SO2), також
очищуються в електрофільтрах, ефективність пилоуловлювання 93-95%.
Джерелами забрудненя стічних вод від доменного виробництва є такі
операції: очистка доменного газу, гідравлічне збирання осадженого пилу
та просипи в підбункерному приміщенні, грануляція доменного шлаку та
розливка чавуну.
Забруднені стічні води утворюються: на розливних машинах чавуну у
кількості 350 м3/т, в газопроводах коксового та змішаного газу - конденсат
20-40 л на 1000 м3 газу, грануляції доменного шлаку - 2 м3/т рідкого
чавуну, гідроприбиранні пилу в підбункерному приміщенні - 300-360 м3/т
чавуну.
При очистці 1000 м3 газу утворюється 4-6 м3 стічних вод, які містять
пил (часточки руди, коксу, вапняку, агломерату), хімічні сполуки
(сульфати, хлориди), розчинені гази [4].
Зменшення кількості шкідливих викидів у сталеплавильному
виробництві досягається використанням різних технологічних прийомів
та пристроїв [5]. Велике значення має механізація ручних операцій. Для
зниження шкідливих викидів передбачається: механізоване завантаження
шихти; підвісні бункери для сипких матеріалів та феросплавів;
автоматизовані системи для завантаження цих матеріалів; обладнання для
механізації робіт по обслуговуванню конверторів та міксерних пристроїв;
механізація прибирання шлаків під конверторами та сміття на робочих
майданчиках; механізація ломки зношеної футеровки основних агрегатів,
прибирання відходів; механізація підготовки та ремонту набивної
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футеровки сталерозливних ковшів; обладнання ковшів шиберними
затворами. Пил, що виноситься з мартенівської печі, складається з
маленьких часток залізної руди, вапняку, шлаку, а також продуктів
конденсації парів металу. Винос малих часток руди та вапняку відбувається в результаті руйнування цих матеріалів під впливом високих
температур у періоди нагріву шихти та її плавлення. Винос цих часток
припиняється повністю після покриття шихти шаром шлаку. У зв'язку з
цим велике значення мають склад шлаку, час його наведення, температура,
площа поверхні зіткнення з металом. Запиленість продуктів згоряння
залежить від періоду плавки. Максимальна її величина (до 15 г/м3)
характерна для періоду продувки киснем. При правильній експлуатації
котла-утилізатора та очисної споруди запиленість газу на виході з неї
звичайно буває < 0,1 г/м3. Щоб зменшити винос пилу, не слід
завантажувати в піч сипучі матеріали та додавати руду в ванну на стадії
кипіння. В конверторному виробництві зниженню кількості шкідливих
викидів сприяють вплив звукових коливань на робочий об'єм та рідку
ванну, а також окремий підвід кисню та відвід газів.
Для зменшення шкідливих викидів при розливанні сталі під шлаком
слід прагнути: до зниження інтенсивності фтористих виділень, що
досягається зменшенням вмісту фтористих компонентів;
Велике значення має перехід на випарювальне охолодження
сталеплавильних агрегатів (заміна в охолоджувальних системах холодної
води на киплячу), що дозволяє зменшити витрати води на охолодження
більше ніж у 60 разів. Металургійні агрегати нагріті до високих
температур, і в охолоджувальних системах завжди використовували
холодну воду. Якщо її замінити кип'ятком, то останній, стикаючись з
охолоджуваною поверхнею, перетворюється в пару, яка забирає багато
тепла.
Одна з основних умов, що дозволяють знизити викиди шкідливих
речовин, - правильне, кваліфіковане ведення технологічних процесів у
сталеплавильному виробництві. Це допоможе запобігти аварії та
непередбаченим викидам шкідливих речовин.
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УДК 669.714
ЛЕГУВАННЯ ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ ВАНАДІЄМ З ОКСИДНОГО
РОЗПЛАВУ ВАНАДІЄВОГО КОНЦЕНТРАТУ
М. В. Горбачова*
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуто особливості технології легування вуглецевої сталі
ванадієм з оксидного розплаву ванадієвого концентрату. Показано, що
зміною кількості ванадієвого концентрату, введенного в розплав, можна
регулювати вміст ванадію в сталі
Рассмотрены особенности технологии легирования углеродистой
стали ванадием из оксидного расплава ванадиевого концентрата.
Показано, что изменением количества ванадиевого концентрата,
вводимого в расплав, можно регулировать содержание ванадия в стали
The features of technology of alloying of carbon steel are considered by
vanadium from oxide fusion of vanadium concentrate. The, change of quantity
of the vanadium concentrate entered in fusion is shown regulates maintenance
of vanadium in steel
Вступ
В останні роки велика увага приділяється технологіям утилізації
різних оксидовміщуючих матеріалів (дрібнодисперсних пилу, шламів,
окалини). При цьому поряд з традиційними способами утилізації
дрібнодисперсних оксидних матеріалів розробляють процеси, які
ґрунтуються на технологічних принципах рідкофазного відновлення
металів, які містяться у відходах. Одним з перспективних напрямків
технології рідкофазного відновлення є спосіб прямого легування сплавів
елементами з оксидних розплавів. Процес прямого легування можливо
достатньо легко реалізувати в існуючих плавильних агрегатах [1, 2].
___________________
*стаття написана під керівництвом:
д.т.н., професора В.С.Богушевського, НТУУ «КПІ»
д.т.н., професора В.Н.Костякова, ФТІМС НАН України
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Постановка задачі
Дослідити процес прямого легування
ванадійвміщуючими сплавами.

в плавильних арегатах

Методика проведення експериментів
Дослідні плавки проводили в дуговій печі постійного струму з
кислою футерівкою. Дослідження особливостей технології легування
вуглецевої сталі ванадієм з розплаву ванадієвого концентрату проводили
за двома схемами. В першому випадку суміш ванадієвого концентрату,
вапна та відновлювача вводиться в розплав після повного розплавлення
металошихти, в другому – суміш завантажується в піч разом з металевою
складовою шихти на початку процесу плавки. Для проведення плавок
вихідна шихта складається з вуглецевої сталі складу, %: 0,28 С; 0,32 Sі;
0,35 Мn; 0,16 Ni; 0,23 Сr та ванадієвий концентрат, який містить , %: 18 –
22 V2О5; 14 – 18 SiO2; 8 – 11 МnО; 7 – 10 TiO2; 2 – 4 Сг2О3; 1 – 4 СаО; 2
– 4 МgО; 1 – 3 Аl2О3; 35,5 Fе2О3.В якості відновлювача та флюсотвірної
присадки застосовували феросиліцій марки ФС65 і вапно (СаО)
відповідно. Кількість відновника визначали за стехіометричним
співвідношенням на відновлення заліза і ванадію, з урахуванням втрат на
угар. Ванадієвий концентрат вводили в ванну печі в суміші з феросиліцієм
та мармуром з розрахунку одержання у виплавленій сталі вмісту ванадію
0,40; 0,27 і 0,20 %.
Після повного розплавлення шихти та витримки рідкого металу в печі
протягом 7 – 10 хв. за допомогою приладу УПИТ, в якому в якості
термоелектричного датчика використовували вольфрам–ренієву термопару
Вр20/5, вимірювали температуру металу і розливали його у графітові
форми. Хімічний склад виплавленого металу визначали на растровому
електронному мікроскопі КЕММА– 102.
Результати досліджень
Дослідження
показали
необхідність
використовувати
підготовлену шихту, що дозволяє стабілізувати тепло – та масообмінні
процеси в системі “газ – шлак – метал” та гнучко регулювати теплові та
технологічні параметри процесу. Це дозволяє поєднати в одному
плавильному агрегаті стадії нагрівання шихти, відновлення оксидів,
плавлення металу та шлаку.
Характерною рисою технології прямого легування сплавів є наявність
у печі рідкого металу, на поверхню якого завантажуються з заданою
швидкістю підготовлені шихтові матеріали [3].
Запропонована технологія отримання сплавів при прямому легуванні
оксидами Сг,V, Мо. При розробці технології отримання легованої сталі з
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оксидних матеріалів особливу увагу приділяли питанням підготовки
шихти та вибору режимів плавки, що визначають основні техніко–
економічні показники роботи печей: енерговитрати, ступінь відновлення
легуючих елементів, ступінь зношення футерівки печей, витрати
електродів та інші. Розроблена технологія одержання сплавів з
використанням вторинних ресурсів передбачає попередню підготовку
вихідних матеріалів та подальше їх використання в якості шихти при
прямому легуванні в дугових електропечах.
При плавці сталі шихта складається з трьох компонентів:
оксидовміщуючої складової, зв’язуючого матеріалу та відновника металу,
а флюс, за необхідністю, може бути введений безпосередньо в піч у
процесі плавки.
В якості флюсуючих добавок, необхідних для ошлакування золи
вуглевміщуючих відновлювачів, кремнезему та глинозему, застосовуються
вапняк або вапно. В якості зв’язуючих добавок застосовуються мінеральні
матеріали – бентонітові глини, гашене вапно, крейда та інші.
При плавці ванадійвміщуючих матеріалів, відновлення ванадію, через
його високу спорідненість до кисню, здійснюється методом дифузійного
розкиснення шлаку молотим феросиліцієм у відновлювальний період
плавки.
Аналіз існуючих промислових технологій підготовки шихтових
матеріалів дозволив встановити, що в умовах малотонажного виробництва
найбільш перспективними є методи безобпалювального огрудкування.
Розроблена технологія дозволяє реалізувати пряме легування з метою
одержання сплавів, легованих хромом та ванадієм. Дослідження
особливостей технології легування вуглецевої сталі ванадієм з розплаву
ванадієвого концентрату проводили після реалізації схеми: введення
суміші ванадієвого концентрату, вапна та відновлювача в розплав після
повного розплавлення метало шихти.Як відомо, ванадієві сталі, леговані
ванадієм з оксидного розплаву ванадієвого концентрату мають свої
особливості.
При плавці ванадієвої сталі методом переплаву відходів, ванадієвий
шлак сумісно з вапном присаджували в завалку або під час плавлення.
Потім шлак після плавлення розкислюється порошками коксику або
електродного бою, при цьому ванадій та інші легуючи елементи
відновлюються.
Технологія з ранньою присадкою ванадієвого шлаку дозволяє при
незмінних тривалості плавки та витратах електроенергії отримувати метал
високої якості при засвоєнні ванадію металом вище 90 % і майже вдвічі
менших витратах на легування ванадієм порівняно з використанням
ферованадію.
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Дослідженнями встановлено, що особливо ефективним є легування
сталі ванадієм з розплаву ванадієвого шлаку при плавці металу в печі з
кислою футерівкою. Це спрощує технологію виплавки сталі за двох
причин.
По–перше, зникає необхідність у видаленні пічного шлаку в процесі
плавки і по–друге, в процесі плавлення і окислювального періоду плавки
відбувається помітне відновлення ванадію. Таким чином, значно
спрощується технологія виплавки сталі.
Технологія плавки полягала в розплавленні шихти, скачуванні шлаку
в кінці плавки, замірюванні температури металу та заливанні рідкого
металу у графітову виливницю. Температура рідкого металу в усіх плавках
була в межах 1550– 1580 °С.
Слід підкреслити, що при розрахунку складу шихти засвоєння
ванадію з шлаку та невідновлювальні витрати приймалися 50 %.
Хімічний аналіз виплавленої сталі показав, що вміст ванадію в металі
був вищий ніж розрахунковий. На стабільність вмісту ванадію впливає в
основному неоднорідність хімічного складу концентрату.
В таблиці 1 приведено усереднений хімічний склад сталі, виплавленої
за схемою додавання суміші ванадієвого концентрату, феросиліцію та
мармуру.
Таблиця 1 Усереднений хімічний склад виплавленої сталі
№
п/п

Розрахунковий
вміст
ванадію, %

Sі

Мn

V

Сr

1

0,20

0,31

0,10

0,14

0,16

2

0,27

0,35

0,20

0,16

0,11

3

0,40

0,49

0,15

0,37

0,13

Вміст елементів у виплавленій сталі, %

Аналіз наведених даних свідчить про те, що вміст ванадію у
виплавленій сталі змінюється в інтервалі 0,14 – 0,37 % в залежності від
концентрату. Найбільша концентрація ванадію у виплавленій сталі
спостерігається при введенні ванадієвого концентрату в кількості 6 кг на 1
т, шо відповідає кінцевому вмісту ванадію в сталі 0,37 %.
Зі зменшенням кількості введеного концентрату в ванну печі, вміст
ванадію у виплавленій сталі знижується до 0,14 %. Це свідчить про те, що
зміна вмісту в шихті ванадієвого концентрату дає можливість виплавляти
сталь з заданою концентрацією ванадію. В ході роботи визначено, що
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введення ванадієвого концентрату у кількості 1,5 – 2,5 % від маси металу
забезпечує необхідну концентрацію ванадію у виплавленій сталі.
Висновки
В умовах малотонажного виробництва найбільш перспективним
методом підготовки шихти є безобпалювальне огрудкування.
Кількістю введеного концентрату можна змінювати вміст ванадію у
виплавленій сталі в широких межах від 0,14 до 0,37 %.
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УДК 532.696:621.92
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ БОРИРОВАНИЯ
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ
Р. П. Дидык, В. А. Безрукавая
Государственное высшее учебное заведение
«Национальный горный университет»
Робота направлена на визначення параметрів попередньої ударнохвильової обробки з метою інтенсифікації процесів хіміко-термічної
обробки, встановленню взаємних зв’язків між глибиною легованого шару
та інтенсивністю попередньої ударно-хвильової обробки, а також для
підвищення ресурсу деталей з конструкційних сталей
Работа направлена на определение параметров предварительной
ударно-волновой обработки с целью интенсификации процессов химикотермической обработки; установлению взаимных связей между
глубиной легированного слоя и интенсивностью предварительной
ударно-волновой обработки, а также для повышения ресурса деталей из
конструкционных сталей
The article is focused on the research into the impact of the shock-wave
load on the processes of chemical and thermal treatment, mutual relationships
between the depth of alloyed layer during chemical and thermal treatment and
intensity of the pre-shock wave treatment, for enhancing the resource term of
construction steel components. For the first time, the relations of the
saturation zone parameters in the process of chemical and thermal treatment
of steel and those characterising the intensity of plastic deformation were
established. The experiment helped define the link between the rate of the
explosion impulse
Анализ работ, направленных на повышение производительности
процессов химико-термической обработки, свидетельствует о том, что
наряду с традиционными исследованиям в этой области ведется поиск в
направлении интенсификации диффузионных процессов за счет
предварительных способов обработки (ультразвук, термомеханическая
обработка, объемная пластическая деформация) [1].
Впервые в работе проведены и представлены исследования влияния
высокоэнергетических источников энергии на конструкционные стали с

155

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

целью повышения производительности химико-термической обработки,
что значительно расширяет потенциал и возможности альтернативных
технологий [2]. Однако, наряду с этим, отсутствует исследования и
разработки в области исследования ударно-волнового воздействия на
металлические материалы используемые для стимулирования и
активизации диффузионных процессов при насыщении конструкционных
сталей легирующими элементами.
Поэтому, исследования, направленные на повышение эффективности
химико-термической обработки за счет роста глубины легированного слоя,
снижение энергоемкости процесса насыщения, повышения ресурса
изделий с помощью высокоэнергетической обработки является важными и
актуальными.
Для выбора параметров ударно-волновой обработки были проведены
исследования особенностей нагрузки на структуру и свойства
конструкционных сталей. Как показали исследования [3] главной
особенностью воздействия ударной обработки на металл является
волновой кратковременный характер распространения нагрузки, что
приводит к изотропной укрепление за счет фазовых превращений,
повышению плотности дислокаций, значительному искажению и
измельчению зерен, перераспределения остаточных напряжений, что, как
следствие, приводит к росту механических свойств. Все эти
преобразования в металлических сплавах происходят в условиях действия
«сильных» ударных волн с давлением на фронте порядка 130 и более кбар.
Высокоэнергетическая обработка металлических пластин из
низколегированной конструкционной стали 40Х размерами 20х40х200 мм
проводилась в камере, где образцы размещались на специальной основе,
для предотвращения деформации искажения (рис. 1).
Параметры ударно-волнового нагрузки соответственно к условиям их
осуществления составляют: давление - 35 ... 40 кбар при использовании
взрывчатого вещества из мелкодисперсного порошка аммиачноселитрового состава со скоростью детонации 2500 ... 3000 м/с при
существенной плотности ρ0 = 0,9 г/см3. Исследования показали повышение
механических характеристик конструкционной стали на 25…30%.
Металлографические исследования металлических образцов показали,
что при выбранной схеме ударно-волнового нагружения структура
характеризуется значительным ростом полос скольжения и появляются
двойники, как следствие интенсивной пластической деформации под
действием ударных волн.
Образцы из низколегированной стали 40Х подвергались ударноволновой нагрузке по выбранной схеме с разной интенсивностью
деформации. После этого предварительно обработанные ударной волной и
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необработанные образцы
происходило борирование.

одновременно

загружались
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Рис 1 Монтажная схема ударно-волнового нагрузки металлической
пластины «косой» ударной волной: 1 - металлическая пластина, 2 - заряд
взрывчатого вещества 3 - точка инициирования заряда ВВ 4 - свинцовый
контейнер - «импульсная ловушка»
Анализ результатов металлографических исследований обработанных
образцов показал, что при борировании в глубину металла прорастают
иглообразные кристаллы бора. С увеличением интенсивности деформации
наблюдается постепенное слияние этих кристаллов в сплошной слой (рис.
2). Кроме того установлено, что толщина диффузионного слоя зависит от
интенсивности предварительной обработки, т.е. с глубина легированного
слоя увеличилась в 2 раза при значениях импульса 400 Н∙с.

а

б

в

г

Рис. 2 Микроструктура стали 40Х после борирования: а - исходное
состояние; б - после предварительной ударно-волновой обработки
(импульс I = 200 Н∙с); в - импульс I = 330 Н∙с; г - импульс I = 400 Н∙с
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Микротвердость, HV

На рис. 3 приведены результаты микродюраметрического анализа,
которые показали, что характер распределения микротвердости по глубине
диффузионного слоя более однородный для всех образцов при различных
значениях импульса: максимальное значение HV достигается на
поверхности, а затем постепенно снижается от поверхности в глубину
образца и достигает микротвердости сердцевины. Переход к сердцевине
носит плавный характер. Установлено, что предварительное ударноволновое нагрузки приводит к увеличению микротвердости борированного
слоя примерно в 1,5…1,8 раза.
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Рис. 3 Зависимость микротвердости борированных слоев от величины
импульса
Рентгеноструктурный анализ показал, что предварительное ударноволновое нагружение приводит к образованию большого количества
твердой фазы FeB, что в свою очередь способствует повышению
микротвердости поверхностного слоя.
Экспериментальные
исследования
позволили
установить
закономерность изменения толщины легированного слоя в зависимости от
параметров истинной деформации. По результатам исследований получена
зависимость, которая аппроксимирована прямой (рис. 4) в виде
следующего уравнения:
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h  h0    ln

a
a0

(1)

где Δа – абсолютная деформация;
а0– толщина пластины;
h0– исходное значение легированного слоя;
α–угол наклона.

Рис. 4 Зависимость толщины легированного слоя от интенсивности
деформации: 1 – конструкционная сталь 55; 2 – конструкционная сталь
40Х
Выводы
1. Установлены закономерности формирования структуры и
параметров борированного слоя низколегированной конструкционной
стали 40Х в зависимости от интенсивности деформации, вызванной
действием ударной волны, которые позволили определить тип и
распределение структурных составляющих по глубине от поверхности при
использовании усовершенствованной технологии химико-термической
обработки.
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2. На основе данных рентгеноструктурного анализа установлено
увеличение количества твердой фазы FeB, что приводит к увеличению
твердости поверхностного слоя.
3. Впервые установлено, что предварительное ударно-волновое
нагружение способствует увеличению толщины легированного слоя в
1,5…2 раза, что в свою очередь повышает ресурс работы изделия.
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УДК 621.74.04 / 621.744.453
ЛИТЕЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ С УДЕРЖАНИЕМ МЕТАЛЛА НА
ПОВЕРХНОСТИ ВАКУУМИРУЕМОЙ ПЕСЧАНОЙ ФОРМЫ
В. С. Дорошенко
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины
Способи лиття з впливом розрідження вакуумної піщаної форми на
метал розширюють можливості ливарних процесів, зберігають основні
переваги ВПФ з екологічності та ресурсозбереження при
багаторазовому використанні формувального піску без в’яжучого.
Описано приклади поєднання вакуумного формування та безперервного
лиття
Способы литья с воздействием разрежения вакуумируемой формы
на металл расширяют возможности литейных процессов, обладают
достоинствами ВПФ в части экологической безопасности и
ресурсосбережения при многократном использовании формовочного
песка без связующего. Описаны примеры совмещения вакуумной
формовки и непрерывного литья
Casting methods with the action of the vacuumizing sand mold for metal
expand opportunities of foundry process and use such the basic advantages of
V-process as environmental safety and resource for reuse of foundry sand
without binder. Examples of combining vacuum molding and continuous
casting described
Каковы границы литейных технологий, области применения литейных
процессов, возможно ли их совмещение и расширение? Какую
металлопродукцию можно получать литьем, и какие величины размеров,
толщин стенок, конфигурации возможных отливок и т. п. параметры
критичны для способа литья и лишают его конкурентоспособности перед
другими способами металлообработки? Такие вопросы всегда находились
в поле зрения литейщиков, и в этой статье описан ряд вариантов нового
применения современных формовочных технологий.
Появление форм из дисперсных материалов, не содержащих
связующего, прочность которых обеспечивается преимущественно
трением и заклиниванием зерен (в сыпучих телах эта совокупность
называется внутренним трением), как правило, с применением
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вакуумирования дисперсных материалов, открыли новые возможности для
литейщиков. Это формы из сухого песка для литья по газифицируемым
моделям ЛГМ (1965 г.) и вакуумно-пленочные формы (1971 г.) [1].
Собственно трение создается молекулярными силами. Опыт применения
вакуумно-пленочной формовки (ВПФ) и проведенные исследования
позволили создать ряд новых способов литья, которые были названы
литьем вакуумным присасыванием [2, 3].
Рассмотрим некоторые разновидности этого способа, основанного на
технологии ВПФ и использующего особенности затвердевания
поверхностной корки отливки в контактной зоне «металл – форма»,
которые присущи всем вакуумируемым песчаным формам [4]. В первом
примере форма (рис. 1) для получения отливки зуба экскаватора 1
изготовлена ВПФ [5]. К нижней части литниковой системы 2 примыкает
сливной канал 3, выполненный по разъему формы и закрытый пробкой 4
из стержневой смеси. Особенность технологии состоит в том, что форму
заполняют расплавом износостойкой стали, выдерживают < 1 мин.,
извлекают пробку из канала и сливают незатвердевший металл из полости
формы в ковш или изложницу.

Рис. 1 Вакуумируемая литейная форма для получения
биметаллической отливки: 1 - полость для отливки зуба; 2 - литниковая
система; 3 - сливной канал; 4 - пробка; 5 - корка металла
При контакте с поверхностью полости формы, облицованной
синтетической пленкой, расплав испаряет эту пленку и герметизирует
собой песчаную поверхность формы, прижимаясь к ней и удерживаясь на
ней за счет вакуумирования песка [4]. Вакуумирование повышает давление
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на границе контакта металла песком (уменьшает зазор контактных
поверхностей)
и
способствует
ускоренному
затвердеванию
(намораживанию) сплошной поверхностной корки 5 отливки. После слива
жидкого остатка износостойкой стали канал закрывают пробкой 4,
заливают расплав углеродистой стали «мягких» марок и выдерживают
форму под вакуумом до полного затвердевания отливки. Полученная
таким образом биметаллическая отливка имеет износостойкий
поверхностный слой (особенно режущую кромку) на ударостойкой основе.
При исключении повторной заливки описанным способом можно получать
декоративные тонкостенные пустотелые отливки.
Второй способ основан на применении разовых стержней,
изготовленных ВПФ (рис. 2) [6]. Стержень 1 отливки трубы частично
погружают в расплав 2. Вакуумируют стержень через трубчатый
перфорированный каркас 3, подводя разрежение к отверстию в одной из
цапф 4 . На траверсе 5 установлен двигатель с редуктором 6, вращающий
стержень после его погружения в расплав. Способ позволяет осуществить
намораживание путем присасывания первого слоя металла на песчаной
поверхности. Получаемая отливка - многослойная труба, причем затравкой
для каждого последующего слоя служит предыдущий слой.

а)
б)
Рис. 2 Устройство для литья намораживанием полых отливок: а) – с
вращающимся стержнем: 1 – песчаный стержень отливки трубы; 2 расплав; 3 - трубчатый перфорированный каркас; 4 – цапфа с отверстием; 5
– траверса; 6 - двигатель с редуктором; б) - стержень отливки баллона
Для изготовления отливки баллона используют песчаный стержень,
показанный на рис. 2, б. Стержень имеет трубчатый перфорированный
каркас, подключенный к вакуум-насосу. В этом случае для получения
многослойной отливки применяют многократное погружение в расплав
металла с выдержкой над зеркалом металла. Меняя ванны с разными
расплавами, можно получать многослойные отливки. Чтобы устранить
взаимодействие металла отливки с газами атмосферы, можно использовать
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устройство обдува отливки инертным газом (в том числе охлажденным)
или поместить ванну с расплавом и стержень в закрытую камеру с
инертным газом. Также вместо стержня можно использовать полуформу с
«болваном», изготовленную ВПФ. Таким образом удобно получать
отливки ванн и различных сосудов.
Использование вакуумного присасывания, аналогично вакуумному
всасыванию, позволяет нанести и удержать металлический расплав на
песчаной поверхности и образовать металлическую корку. При такой
герметизации стержня или «болвана» металлом, который герметизирует
вакуумируемый песок вместо синтетической пленки, прочность их не
изменяется до момента отключения вакуума.
Третий способ литья вакуумным присасыванием относится к
непрерывным способам литья [7]. Он основан на применении непрерывной
вакуумной формовки и предназначен для непрерывного получения
тонкостенных труб (рис. 3). Стержень 4 получают путем уплотнения песка
1 вращающимся шнеком 2 и выдавливания уплотненного песка через
мундштук 3. Мундштук 3 выполнен полым с внутренними
перфорированными стенками, его полость вакуумируют через патрубок 5.
Выходное отверстие мундштука совмещено с отверстием в дне ванны 6
(металлоприемника), заполненной расплавленным металлом 7, что
позволяет пропускать стержень через расплав. Металл 7 присасывается и
намораживается на стержень 4 в виде трубы 8, которую удаляют в
направлении от зеркала металла. Вместо пленки, применяемой по
технологии ВПФ, стержень герметизируют металлом 7 и трубой. Для
уплотнения стержня используют разрежение 50 ± 30 кПа.
Вакуумирование стержня из формовочных кварцевых песков
эффективно на расстоянии 0,3...0,4 м. Далее разрежение падает более чем
вдвое из-за потерь при фильтрации газа между зернами песка. До
указанной высоты прочность стержня достаточна для контакта с жидким
металлом. Процесс литья следует вести так, чтобы при движении в металле
на расстоянии 0,3...0,4 м от мундштука на стержне образовалась бы
достаточно прочная корка. Она не должна деформироваться при опоре на
теряющий прочность удаляемый от мундштука стержень. Полученную
трубу разрезают на мерные длины, и высыпают из ее отрезков песок.
Данный способ позволяет выдавливать стержень через мундштук с
криволинейной осью канала для получения спиралевидных труб, а также
подавать стержень под углом к зеркалу металла в ванну для получения
труб, неравностенных по сечению. При размещении на зеркале металла 7
слоя расплава другого металла или неметаллического материала можно
получать трубу с покрытием из указанных материалов.
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а)

б)

в)

Рис. 3 Варианты устройства для получения тонкостенных труб:
1 - песок; 2 – шнек; 3 – мундштук с внутренними перфорированными
стенками; 4 – стержень непрерывного формования; 5 - патрубок
мундштука; 6 – ванна; 7 – расплавленный металл; 8 – труба металлическая
Следующий способ сочетает в себе свойства двух предыдущих
способов литья, включая операции вращения вакуумируемого песчаного
стержня и непрерывного его изготовления (рис. 4) [3]. В этом способе на
непрерывно изготавливаемый песчаный стержень 1 подают расплав
металла 3 по питателю 5. Стержень вакуумируют через канал 10 по оси
шнека и фильтр 11 на конце шнека, который в свою очередь выдавливает
(формует) песчаный стержень 1 сквозь мундштук. Этот мундштук
вращают с использованием роликов 8, и песчаный стержень, упрочненный
способом ВПФ, вращается вместе с мундштуком. Металл 3, подаваемый на
стержень, присасывается к поверхности стержня и герметизирует его.
На вращающемся стержне 1 в зависимости от скоростей вращения и
продольного движения, а также ширины питателя 5 можно получать
спирально намороженный лист, однослойную металлическую трубу 2, а
также многослойно намораживаемую металлическую трубу, в какой-то
мере подобно многослойным трубам, получаемым свариванием из
нескольких слоев из листовой стали. По роликам 12 литое изделие
продвигается в зону охлаждения, после чего производится его порезка с
высыпанием песка для охлаждения и повторного использования.
Возможен вариант установки с подвижным металлоприемником 4 при
движении его вдоль оси стержня.
Использования вакуума песчаной формы возможно не только для
присасывания к ее поверхности и намораживания металла, но и для вывода
такой формы в режим литья по способу вакуумного всасывания. Это
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позволяет пополнить технологию литейного производства новыми
способами литья в вакуумируемые песчаные формы в направлении
получения слитков и профильных заготовок, в том числе и непрерывными
методами.

Рис. 4 Схема установки литья полосы или трубы, вид в плане с двумя
местными разрезами: 1 - песчаный стержень; 2 - отливка (труба);
3 - расплав металла; 4 - металлоприемник; 5 - питатель; 6 - песок;
7 - вращающийся мундштук; 8 - ролики для мундштука; 9 - шнек; 10 канал для вакуумирования шнека; 11 - фильтр на конце шнека; 12 подвижные опоры для движения отливки; 13 - жалюзи для подачи песка;
14 - бункер с песком
В монографии [8] описан классический (по нашему мнению)
эксперимент по физическому моделированию процесса ЛГМ в песке без
связующего, когда металлическая модель в песчаной среде открытого
сверху контейнера выдвигалась вверх для образования зазора.
Одновременно в образуемую полость или зазор подавали газ под
давлением, изменение которого измеряли по толщине песчаной стенки, а
затем строили график «барометрического» поля формы по толщине этой
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стенки. Две кривые графика показывали минимальное и максимальное
давление газа в интервале которого полость сохранялась в статичном
состоянии без осыпания песка. При этом минимальный градиент давления
для стабильного состояния стенки полости составлял 2,5 кПа. При
вакуумной формовке в порах песка традиционно поддерживают градиент
давления на уровне 50 ± 30 кПа за счет подключения трубопроводом
формы к вакуум-насосу, что обычно более чем на порядок выше
минимально допустимых значений.
Наличие такого силового поля в песчаной среде формы позволяет
использовать его не только для уплотнения песка, но и для вакуумного
всасывания в полость формы расплава 1, по способу, показанному на рис.
5 [9, 10]. Форму выполняют в опочной оснастке, вдоль боковых стенок
которой имеется полость 2, сообщаемая через клапан 3 с вакуумным
насосом. Внутренние стенки 4 опоки выполнены перфорированными или
снабжены фильтрами из мелкоячеистой сетки. При формовке в опоку
вставляют плунжер 5, служащий протяжной моделью получаемой отливки,
и в зазор между ним и стенками 4 засыпают сухой песок 6 и
виброуплотняют его. Сверху поверхность песка может закрываться
пленкой или крышкой. При заливке нижнюю часть формы опускают в
расплав 1, подключают вакуум к клапану 3, выполняют протяжку вверх
плунжера 5 (пунктир на рис. 1). Указанные пределы вакуумирования
позволят получать заготовки для черных сплавов длиной свыше 1 м и
свыше 2,5 м для алюминиевых.
При перемещении плунжера на металл воздействует разрежение,
вызывающее его всасывание в образуемую в песке рабочую полость, что
подобно описанному эксперименту [8]. После затвердевания металла
форму выводят из контакта с расплавом. Отливку охлаждают в песке без
вакуумирования и затем удаляют ее из опоки вместе с песком. В
описанном способе при заполнении формы поддерживают всасывающее
разрежение выше металлостатического напора для создания на границе
контакта металла с формой перепада давления, уплотняющего песок
формы. Это условие отпадает, если вместо вакуумного всасывания
использовать гравитационную заливку сверху в открываемую полость при
протяжке плунжера в вакуумируемом песке сверху вниз. Последний
способ можно осуществлять с использованием вакуумируемой формы,
изготовляемой на горизонтальном пластинчатом конвейере.
В этом способе герметизатором вакуумируемой поверхности формы
служит плунжер, а затем замещающий его металл. С помощью
плунжерных песчаных форм можно получать слитки и профильные
заготовки таких видов и размеров, которые затруднительно или
невозможно получить способом ВПФ из-за трудности герметизации
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пленкой рабочей поверхности формы, так и литьем в металлические
формы из-за ограничений, связанных с усадкой и особенностями
структурообразования металла отливки при высоких скоростях
охлаждения.

Рис. 5 Схема выполнения способа литья в форме с плунжером: 1 –
расплав; 2 – полость для вакуумирования; 3 – вакуумный клапан; 4 –
перфорированные стенки опоки; 5 – плунжер; 6 – песок
С использованием принципа протяжки плунжера разработали ряд
способов непрерывного литья в песчаном кристаллизаторе скольжения,
три из которых описаны ниже [9]. Роль плунжера в этих способах
выполняет непрерывно затвердевающая отливка. Способ, показанный на
рис. 6, включает в себя вакуумное всасывание расплава 1 через
металлопровод 2 в рабочую полость кристаллизатора. Песчаную
облицовку кристаллизатора вакуумируют через клапан 3 и
перфорированную стенку 4. Для охлаждения песка по трубопроводу 5
пропускают хладагент. При изготовлении песчаной облицовки песок в
кристаллизатор засыпают через воронку 6. Для очистки отливки 7 служат
щетки 8. Отливку вытягивают валками 9. Вакуумное всасывание расплава
можно производить из-под шлака 10, покрывающего расплав 1.
На рис. 7 показана схема способа непрерывного литья, включающего
заливку металла сверху в песчаный кристаллизатор 1. При этом установка
над кристаллизатором металлоприемника 2 позволяет использовать
статический напор металла 3 для уплотнения песка 4. При формировании
отливки из чугуна или стали столб расплава высотой 0,6 м создает на
поверхности песчаной облицовки давление 41 кПа, равноценное действию
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разрежения в песке такого же значения. При литье медных сплавов для
создания указанного давления потребуется поддерживать меньшую высоту
столба.

Рис. 6 Способ непрерывного литья вакуумным всасыванием:
1 – расплав; 2 – металлопровод (стакан), 3 – клапан; 4 – перфорированная
стенка; 5 – трубопровод для пропускания хладагента; 6 – воронка;
7 – отливка; 8 – щетки; 9 – валки; 10 - шлак

Рис. 7 Способ непрерывного
литья: 1 – кристаллизатор;
2 – металлоприемник; 3 – расплавленный металл; 4 – песок; 5 – клапан; 6 –
перфорированная стенка; 7 – отливка; 8 - уплотнитель
Данный способ позволяет вакуумировать через клапан 5 и коллектор с
перфорированной стенкой 6 лишь верхние слои песчаной облицовки, а на
нижние слои оказывает уплотняющее давление напор металла. При
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удалении отливки 7 вниз для удержания песка в кристаллизаторе нижнее
его отверстие снабжено уплотнителем.
При литье трубы 1 (рис. 8) для уплотнения песчаной облицовки 2
кристаллизатора, вакуумирование заменено суммарным воздействием
металлостатического напора и избыточного газового давления на
поверхность металла. В этом случае клапан 3 служит как вентиляционное
отверстие. Стержень 4 изготовляют непрерывно, выдавливая его через
мундштук 5, с помощью шнека 6 и уплотняют внешним давлением так же,
как и песчаную облицовку 2. Песок на шнек подают из бункера 7.
Избыточное газовое давление под крышку металлоприемника 8 подают
через клапан 9. Это удобно сочетать с созданием защитной атмосферы на
поверхности металла Выходное отверстие кристаллизатора снабжают
уплотнителем 10.

Рис. 8 Способ непрерывного литья трубы: 1 – отливка трубы; 2 –
песчаная облицовка; 3 – клапан; 4 – песчаный стержень; 5 – мундштук; 6 –
шнек; 7 – бункер; 8 – металлоприемник; 9 – клапан; 10 – уплотнитель
В
описанных
способах
прочность
песчаной
облицовки
кристаллизаторов существенно ниже прочности металлических и
графитовых кристаллизаторов. Однако трудоемкость изготовления
последних
значительно
выше.
При
изготовлении
облицовки
виброуплотнением песка в жестком замкнутом объеме корпуса
кристаллизатора достигается максимально возможная степень уплотнения
песка. Для упрочнения поверхностного слоя облицовки в качестве
связующего могут вводить борную кислоту. Песчаные кристаллизаторы
скольжения целесообразно использовать для непрерывного литья
небольших партий слитков, для чего следует изготовлять их
быстросъемными, например, с использованием челночных или
карусельных устройств крепления их к металлоприемнику.
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Развитие описанного нового направления использования вакуумной
формовки позволит совместить ряд преимуществ технологий ВПФ и
непрерывного литья. Способы литья с воздействием разрежения
вакуумируемой формы на металл расширяют возможности литейных
процессов, используют особенности ВПФ с такими ее основными
преимуществами, как экологическая безопасность главным образом из-за
отсутствия связующих в песке, загрязняющих окружающую среду, а также
ресурсосбережение
при
многократном
использовании
сухого
формовочного песка.
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РЕГРЕССИОННЫЕ И ИНДУКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА ЛИТЕЙНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
В. С. Дорошенко1, Е. В. Кравченко2
1

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины
2
МНУЦИТС МОН и НАН Украины

Створення
інформаційних
систем
моніторингу
ливарнометалургійних процесів є назрілою темою. Розглянуто технічне
завдання по розробці систем комп'ютерного моніторингу параметрів
технологічних процесів і станів об'єктів на прикладі цеху лиття по
ЛГМ-процесу, а також методи їх раціонального вирішення на
теоретичній основі сучасної прикладної математики
Создание информационных систем мониторинга литейнометаллургических процессов является назревшей темой. Рассмотрены
технические задачи по разработке систем компьютерного мониторинга
параметров технологических процессов и состояний объектов на
примере цеха литья по ЛГМ-процессу, а также методы их
рационального решения на теоретической основе современной
прикладной математики
Information systems for monitoring foundry and metallurgical processes
is urgent topic. Reviewed the technical task of developing computer systems
for monitoring process variables and states of the objects on the example of
shop Lost Foam Casting process, and methods for their management solutions
on a theoretical basis of modern applied mathematics
В начале ХХІ века практически во всех странах происходит смена
основной информационной среды. Удельные объемы информации,
получаемой обществом по традиционным каналам (радио, телевидение,
почта, связь), неуклонно сокращаются, а по компьютерным сетям
возрастают. К 2030 году доля информации, получаемая по компьютерным
сетям, возрастет до 0,90…0,95 [1]. Глобальный процесс информатизации
общества, который, в свою очередь, является проявлением общей
закономерности развития цивилизации, инициировал появление и развитие
такой научной дисциплины как информатика. Термин «информатика»
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возник во Франции в 60-х годах в результате соединения терминов
«информация» и «автоматика», а в СССР подобная трактовка этого
термина утвердилась с момента принятия решения в 1983 году на сессии
годичного собрания АН СССР об организации нового отделения
информатики, вычислительной техники и автоматики. Из технической
дисциплины о методах и средствах обработки данных при помощи
вычислительной техники информатика превращается в науку об
информационных процессах не только в технических системах, но также в
природе и обществе.
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 [2]. С
этих позиций глубину проникновения средств информатики в
технологические процессы производственных предприятий и цехов можно
разбить на три уровня: мониторинг, управление и автоматизация.
Мониторинг (уровень І), при котором в реальном времени оператор на
компьютере (других мультимедийных средствах обмена информацией
между компьютером и внешней средой) может видеть и контролировать
численные значения параметров работы оборудования, отдельных или всех
этапов технологического процесса, условий труда персонала и параметров
окружающей среды, учета энергоносителей, других потребляемых
ресурсов, а также вывоз или выброс отходов.
Управление (ІІ), когда информационная система в процессе
мониторинга сравнивает указанные значения текущих параметров со
специально созданными имитационными моделями производственных
процессов [3, 4] или записанными во времени наиболее удачными
периодами
функционирования
производственного
цеха.
Затем
информационная система рекомендует корректировку (адаптацию)
условий производства для достижения, выбранных оператором
показателей (качество продукции, себестоимость, ресурсоемкость и т. п.),
либо сама в ограниченных пределах выполняет действия, корректирующие
условия производства.
Автоматизация (ІІІ), когда информационная система не только
считывает показатели работы от оборудования до цеха в целом, сравнивает
с оптимальными и частично корректирует их, но имеет средства их
регулирования и в зависимости от изменяющихся обстоятельств может
сама анализировать, принимать решения, корректировать процесс
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производства вплоть до полного исключения из него человека,
накапливать опыт управления производством, а также обеспечивать
собственную надежность (возможность добавления или исключения
любого устройства из сети, при выходе из строя одного из элементов
передавать или обрабатывать информацию через соседние элементы).
Построение систем мониторинга на производственных объектах
целесообразно выполнять с возможностью дальнейшей их модернизации в
системы управления, в связи с чем, отметим современные тенденции в
идеологии управления производством как ориентиры для постановки
задач, в перспективе подлежащих решению с привлечением средств
информатизации. По обзору технической информации сегодня наиболее
заметный пример среди методов «включения» внутренних резервов
эффективности управления производственных систем носит название
Lean-технологии (lean production, lean manufacturing - англ. lean –
постный). В России также распространён перевод "бережливое
производство" - логистическая концепция управления, сфокусированная на
оптимизацию технологических и бизнес-процессов с максимальной
ориентацией на рынок и с учётом мотивации каждого работника. Целями
такого производства являются: минимизация трудозатрат и сроков
создания новой продукции, гарантия поставки заказчику продукции с
максимальным качеством при минимальной стоимости. Министерством
промышленности и торговли России в 2009 году создан Проблемный совет
"Lean-технологии",
который
регулярно
проводит
тематические
общероссийские и региональные конференции. Lean-технологии
опираются на систему организации производства, разработанную
японским
автомобильным
гигантом
компанией
Тойота,
производственную систему которой считают первоисточником и эталоном
бережливого производства [5].
Использование
информационных
систем
для
мониторинга
промышленных объектов рассмотрим на примере организации системы
мониторинга цеха литья по газифицируемым моделям (ЛГМ). Основными
целями мониторинга являются оптимизация функционирования
оборудования, ресурсосбережение и улучшение условий труда, а также
решения проблем качества и конкурентоспособности выпускаемых
металлоотливок. Задачи мониторинга и контроля, которые критичны к
условиям работы датчиков по причине горячих и насыщенных
промышленными вредностями условий литейного цеха, в последнее время
решаются с использованием беспроводных сенсорных сетей (БСС, англ.
WSN — Wireless Sensor Network) и других мультимедийнокоммуникационных возможностей. Объединенные в беспроводную
сенсорную сеть датчики образуют территориально-распределенную

174

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

самоорганизующуюся систему сбора, обработки и передачи информации,
основной областью применения которой является контроль и мониторинг
измеряемых параметров физических сред и объектов с целью управления
ресурсами и процессами со стороны оператора.
Для оптимального проектирования сетки расстановки датчиков
(например, для контроля загрязнения воздуха цеха) уместно привлекать
математические модели, среди которых такой метод вычислительной
геометрии как диаграмма Вороного («разбиение Вороного») является
одним из методов решения задачи поиска ближайшего соседа.
Применительно к мониторингу с учетом ограниченной зоны действия
датчиков принцип этого метода можно трактовать так, что зона контроля
пространства каждого датчика распространяется до тех пор, пока она не
коснется зоны действия соседнего.
Беспроводные сенсорные сети монтируют из миниатюрных
вычислительных устройств — мотов, снабженных сенсорами (датчиками
температуры, давления, освещенности, уровня вибрации, местоположения
и т. п.) и приемопередатчиками сигналов, работающими в заданном
радиодиапазоне в режиме ретранслируемой ближней радиосвязи. Гибкая
архитектура, снижение затрат при монтаже выделяют беспроводные сети
интеллектуальных датчиков среди других беспроводных и проводных
интерфейсов передачи данных, особенно когда речь идет о большом
количестве соединенных между собой устройств. Постоянное снижение
стоимости беспроводных решений, повышение их эксплуатационных
параметров позволяют постепенно заменить проводные решения в
системах сбора телеметрических данных, средств дистанционной
диагностики, обмена информации. Каждый узел сенсорной сети обычно
содержит различные датчики для контроля внешней среды,
микрокомпьютер и радиоприемопередатчик. Это позволяет устройству
проводить измерения, самостоятельно проводить первичную обработку
данных и поддерживать связь с внешней информационной системой.
В последнее время вместо всевозможных датчиков и сенсоров
используют контроллеры с аудио- и видеосистемами (например, Microsoft
Kinect), которые с помощью программного обеспечения связанного с ними
компьютера (например, программных библиотек Microsoft Kinect for
Windows SDK) позволяют распознавать не только четкие линии, но и
форму лица, руки, пропорции туловища - практически любые очертания
предметов и их движения. Такие системы позволяют распознавать и
отслеживать людей, перемещающихся в поле зрения видеокамер
контроллера, используя отслеживание частей скелета, определять
расстояния от датчика до объекта использованием XYZ-глубины камеры,
которая получает доступ к потоку цветов и потоку глубины; воспринимать
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звуки с шумо- и эхоподавлением; находить местоположение аудио
источника используя луч поиска; распознавать речь, а также дополнять
реальное изображение от видеокамер поясняющей, инструктивной,
предупреждающей информацией [6]. Такие системы способны считывать
нанесенный код и/или распознавать очертания оснастки, оборудования,
работников, измерять параметры (например, температуру металла по
степени цветности с помощью видеокамер высокого разрешения),
сравнивать происходящий в цеху технологический процесс с его
оптимальной моделью, записанной на компьютере и т. д.
В ходе подготовки технического задания на организацию системы
мониторинга цеха ЛГМ на базе беспроводной сенсорной сети
производственный процесс представили в виде пяти технологических
потоков, схематически показанных на рис. 1.
Изготовление одноразовых моделей показано вертикальной колонкой
сверху слева; оборот формовочного песка при движении его против
часовой стрелки показан в виде эллипсоподобного кольца; плавка и
заливка металла в формы показаны в центре схемы; выбивка отливок и
финишная их обработка показаны внизу; откачивание вакуумным насосом
газов, их очистка и обезвреживание — внизу слева.

Рис. 1 Схема движения материально-технологических потоков в цехе
ЛГМ
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Для организации мониторинга этих пяти потоков, составляющих
процесс производства цеха ЛГМ в целом, авторами статьи вместе с
технологической службой литейного цеха выбран практически
минимальный перечень показателей, измерение которых в реальном
времени способно создать числовую информационную основу
мониторинга. На современном техническом рынке имеются серийно
выпускаемые датчики для измерения этих показателей. Указанные
транспортно-технологические
потоки
практически
совпадают
с
традиционным разделением цеха на производственные участки.
На рис. 2 условно показано оборудование литейного цеха, которое в
процессе эксплуатации подлежит мониторингу, подчеркнуты линией
названия участков, а также характеристик для мониторинга. Эти
показатели для мониторинга по тематике можно разбить по следующим
направлениям: 1) технологические и технические, 2) контроля
соответствия нормам охраны труда, экологии производства и
противопожарной
безопасности,
3)
экономические
с
учетом
использованных ресурсов. Первые два вида показателей указаны на рис. 2.
К третьему относятся такие данные, как выпуск отливок по стоимости,
весу и номенклатуре за контрольные или отчетные периоды времени,
аналогичные показатели по материалам, энергоносителям, трудозатратам и
забракованной продукции, определяемые аналитически экономической
службой цеха, а также показаниями счетчиков (расходомеров),
установленных на каждом участке для крупных цехов или в цехе в целом.
Важным аспектно-ориентированным направлением мониторинга, с
учетом перспективы углубления его функциональности, является то, что
технологи с его помощью планируют подойти к достоверному анализу
влияния процессов, протекающих в литейной форме во время заливки
металла, затвердевания и охлаждения отливки, на качество отливок как
продукции, выпускаемой в течение длительного периода времени. Такие
процессы играют ключевую роль в формировании служебных свойств
отливки, обычно их называют процессами, протекающими в системе
«отливка - форма» или «металл - форма», а в случае ЛГМ — в системе
«металл - газифицируемая модель — форма», иногда уточняя ее как
систему с подвижным источником газообразования. Для мониторинга
такой системы имеется достаточное количество датчиков разного вида, а
управление такой системой на сегодняшнем уровне развития техники
может быть только разомкнутым, так как его результаты (обычно это —
показатели качества отливки) становятся известными только после
истечения
значительного
времени,
что
требует
адекватного
математического описания объекта [7]. Однако мониторинг формовочнозаливочной линии литейного цеха удобно проводить по отдельным
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физико-технологическим параметрам, например, вакуумной системы цеха,
пример отражения которой на мониторе оператора показан на рис. 3.

Рис. 2 Показатели мониторинга для размещения датчиков в цеху ЛГМ
Освещению этой серьезной проблемы литейного производства
посвящено ряд фундаментальных работ, например, монография [8], в
которой отмечено, что такие процессы являются иерархическими: ведущий
подпроцесс – тепломассообмен является порождающим для зависимых
физических и химических подпроцессов. Последние, в свою очередь,
определяют те или иные состояния в разных элементах и позволяют
предложить новый подход к цели управления, когда на первый план
выходит задача синхронизации во времени этих состояний. При таком
подходе решение отдельных оптимизационных задач может вообще не
осуществляться, что существенно снижает объем необходимых для
управления расчетов, а также количество параметров технологического
процесса, подлежащих мониторингу.
Параллельно с созданием систем дистанционного компьютерного
мониторинга литейно-металлургических процессов разрабатываются
теоретические и технологические основы комплексного контроля,
управления физико-химическими и технологическими процессами
получения отливок и металлургической продукции. При этом наиболее
сложными для мониторинга являются многофакторные процессы
получения литейной формы, ее взаимодействия с отливкой при
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регулируемом влиянии на характеристики последней, а также
сопутствующий литейно-металлургическим процессам текущий контроль
состояния оборудования и экологической безопасности окружающей
среды.

Рис. 3 Визуализация мониторинга вакуумной системы цеха на
компьютере оператора
В частности, рассматриваемый в качестве примера, комплексный
контроль процессов литья по разовым моделям, относящихся к сфере
разработок института ФТИМС, должен базироваться на теплофизических,
гидродинамических,
регрессивных
математических
моделях,
адаптированных
к
системам
автоматизированного
управления
технологическими процессами. Эти аналитические модели содержат
описание условий получения литейных моделей (полистироловых,
низкотемпературных, ледяных), литейных форм (вакуумируемых,
замороженных), взаимодействия жидкого, твердеющего металла с формой
и моделью, структурообразования и физико-механические свойства
отливок. Ранее разработанные методики определения, идентификации
основных параметров формообразования и получения отливок по разовым
моделям, получившие отражение в физических и математических моделях,
в настоящее время адаптируются для компьютерных программ,
предназначенных для прогнозирования и идентификации качества литых
конструкций.
Краткий обзор регрессионных и индуктивных моделей выполним по
материалам
работы
[9].
Регрессионный
анализ
для
систем
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прогнозирования позволяет определить зависимость между исходной
переменной
и
множеством
внешних
факторов
(регрессоров).
Коэффициенты регрессии могут находить методами наименьших
квадратов или максимального правдоподобия. Простейшая регрессионная
модель - линейная регрессия основана на предположении, что существует
дискретный внешний фактор X(t), влияющий на исследуемый процесс Z(t),
и связь между процессом и внешним фактором линейна. Модель на
основании линейной регрессии описывается уравнением Z(t) = a0 + a1X(t)+
+ et , где a0 и a1 — коэффициенты регрессии; et — ошибка модели. Для
получения прогнозных значений Z(t) в момент времени t необходимо
иметь значение X(t) в тот же момент времени t, что редко выполнимо на
практике.
Множественная регрессионная модель. На практике на процесс Z(t)
влияет целый ряд дискретных внешних факторов X1(t),…, XS(t). Тогда
модель имеет вид Z(t) = a0 + a1X1(t) + a2X2(t) +...aSXS(t) + et. Недостатком ее
является то, что для вычисления будущего значения процесса Z(t) надо
знать будущие значения всех факторов X1(t), …, XS(t), что почти
невыполнимо на практике.
Нелинейная регрессионная модель основана на том, что существует
известная функция, описывающая зависимость между исходным
процессом Z(t) и внешним фактором X(t). При этом Z(t) = F(X(t), A). Для
построения модели определяют параметры функции A. Например, можно
предположить, что Z(t)=a1cos(X(t)) + a0.
Для построения модели
достаточно определить параметры A=[a1, a0]. На практике редко
встречаются процессы, для которых вид зависимости между процессом
Z(t) и фактором X(t) заранее известен. В связи с этим нелинейные
регрессионные модели применяются редко.
Достоинства таких моделей: простота, гибкость, а также
единообразие их анализа и проектирования. Линейные регрессионные
модели упрощают проектирование систем мониторинга по сравнению с
остальными моделями, а доступность для анализа всех вычислений дает
прозрачность моделирования; среди недостатков - низкая адаптивность и
отсутствие способности моделирования нелинейных процессов. Основной
недостаток нелинейных регрессионных моделей - сложность определения
вида функциональной зависимости, а также трудоемкость определения
параметров модели.
Метод эвристической самоорганизации моделей, или индуктивное
моделирование разработан Ивахненко А. Г. как модель группового учета
аргументов (МГУА). В этом методе используются принципы
автоматического построения моделей по массивам экспериментальных
данных, автоматическая генерация вариантов, частичных решений и
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последовательной селекции (то, что затем в искусственном интеллекте
стало называться построением миров). Уравнение модели называется
опорной функцией и имеет вид:

Используя эту функцию, строят различные варианты моделей для
некоторых или всех аргументов. Например, строятся полиномы с одной
переменной, полиномы со всевозможными парами переменных, полиномы
со всевозможными тройками переменных и т. д. Для каждой модели
определяются её линейные коэффициенты αi , j ,K … методом
регрессионного анализа. Среди всех моделей выбираются несколько (от 2
до 10) наилучших. При этом качество моделей определяется, например,
среднеквадратичным отклонением или иным критерием. Если среди
выбранных имеется модель, качество которой достаточно для
использования полученных прогнозных значений, то процесс перебора
моделей прекращается. Иначе отобранные модели используются как
аргументы X1(t),..., Xs(t) для опорных функций следующего этапа итерации.
То есть, уже найденные модели участвуют в формировании более сложных
моделей.
Сегодня системы мониторинга нашли наибольшее применение в
таких отраслях хозяйственной деятельности как энергетика, особенно
атомная, нефтяная, газовая и химическая промышленность, металлургия,
промышленность строительных материалов и многих других областях.
Существенное повышение интереса со стороны реального литейнометаллургического производства к таким системам для предприятий
стимулирует и сопутствует выходу этих систем на новый виток своего
развития на теоретической основе современной прикладной математики.
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УДК 621.74.047
СПОСОБЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ В ПЕСЧАНЫЕ
КРИСТАЛЛИЗАТОРЫ
В. С. Дорошенко, А. С. Лысый
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины
У способах безперервного лиття запропоновано застосування
«м'яких» кристалізаторів, виконаних із піску, піску, просоченого
рідиною, чи переважно рідинних та газових. Показані принципові
конструкції таких кристалізаторів
В способах непрерывного литья предложено применение «мягких»
кристаллизаторов,
выполненных из песка, песка, пропитанного
жидкостью, или преимущественно жидкостных и газовых. Показаны
принципиальные конструкции таких кристаллизаторов
In continuous casting processes proposed the use of "soft" molds made оf
sand, sand impregnated with liquid or mostly liquid or gas. Showing the basic
designs of molds
Основу производства непрерывно-литых заготовок составляют
способы затвердевания металлического расплава в контакте с твердой
рабочей поверхностью кристаллизатора, что определяет качественные
параметры отливки и производительность процесса ее получения. Однако
реализация таких способов, как использование качания кристаллизаторов,
материалов с высокой теплопроводностью и низким коэффициентом
трения для их изготовления, вносит ряд трудностей и ограничений в
процесс производства. В этом случае используют жидкий хладагент для
отвода тепла от стенок кристаллизатора.
Для расширения технологических возможностей и экономии
материалов предложено использовать подвижный кристаллизатор,
изображенный на рис. 1 [1]. Заливку металла в кристаллизатор,
облицованный вакуумируемым песком, производят одновременно с
формовкой полости кристаллизатора при заливке металла через
металлопровод, выполненный внутри протяжкой модели.
Вакуумируемую песчаную облицовку кристаллизатора в виде
песчаной формы выполняют по принципам уплотнения аналогичными
технологии ВПФ. Поскольку жидкий металл контактирует с моделью, то
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сразу же после формовки (при движении кристаллизатора) обеспечивают
герметизацию облицовки металлом, который и формирует отливку.
Поверхность облицовки не контактирует с атмосферой, что сохраняет в
ней уровень разрежения, обычно применяемый при ВПФ, последнее
гарантирует прочность облицовки, свойственную формам при ВПФ.
Указанный способ герметизации облицовки не требует применения
синтетической пленки, что экономит материалы по сравнению с ВПФ.
Способ позволяет получать профили достаточно сложных конфигураций,
одинаковых по длине по протяжной модели, в том числе и весьма
толстостенные отливки, толщиной порядка 0,3 - 0,5 м.
Подробнее рассмотрим суть этого способа по рис. 1. Подвижный
кристаллизатор выполнен в виде двух пластинчатых вертикально
замкнутых транспортеров, облицованных песком 1, пластины выполнены
полыми и снабженны фильтрами 2 для вакуумирования песка 1. Фильтры
клапанами 3 подключаются к вакуум-системе (не показана) на участке
кристаллизатора, формующем отливку 4. Такие вакуум-системы для
подвижных конвейеров известны нескольких конструктивных типов.
Песок 1 подается в кристаллизатор по песководам 5 с уплотнением,
например, вращающимися шнеками 6. Протяжная модель 7 своим
внешним контуром при вертикальной протяжке песчаной облицовки
движущегося сверху вниз кристаллизатора формует рабочую полость
кристаллизатора. Внутри модели выполнен металлопровод 8, по которому
в рабочую полость кристаллизатора заливают металл. Протяжная модель 7
при движении кристаллизатора остается неподвижной, однако ее
выполняют с возможностью извлечения из кристаллизатора.

а)
б)
Рис. 1 Кристаллизатор в разрезе вдоль (а) и поперек оси (б):
1 – облицовка из песка; 2 – фильтры; 3 – клапаны; 4 – отливка; 5 –
песковод; 6 – шнек; 7 – протяжная модель; 8 - металлопровод
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Облицовку песком 1 кристаллизатора производят при его движении,
песок вакуумируют через фильтры 2, подключаемые к вакуумной системе
через клапаны 4. Песок подают по песководам 5, уплотняя его известным
способом, например, шнеками 6. Во время движения кристаллизатора
песководы 5 и протяжная модель 7 остаются неподвижными. В
металлопровод 8 постоянно заливают металл и он остается заполненным в
процессе литья. Облицовка из песка 1, сдвигаясь по стенке модели,
контактирует с металлом, который прижимается к ней под действием
перепада давления, вызываемого вакуумированием облицовки. На
поверхность металла в металлопроводе 8 действуют атмосферное
давление, а на границе «металл – песок» - разрежение, традиционно
применяемое при ВПФ (50 ± 30 кПа). Создаваемый перепад давления
уплотняет песчаную облицовку. Однако, если при ВПФ песок
герметизируют синтетической пленкой, то в предложенном решении песок
вакуумируемого участка кристаллизатора герметизируют формующей
стенкой модели 7, а затем жидким металлом и коркой непрерывной
отливки 4. Вакуумируют лишь участок облицовки кристаллизатора,
контактирующий с жидким металлом и непрочной коркой отливки. При
образовании прочной корки отливки вакуумирование прекращают.
Для подачи первого металла в начале заливки кристаллизатор
перекрывают перпендикулярно оси отливки, затем подают песок и после
насыпки облицовочного слоя подают металл. Завершают технологический
процесс непрерывного литья тем, что песком облицовки засыпают верхний
конец отливки. В процессе литья поверхность модели 7, контактирующая с
металлом, нагревается, и на ней по мере движения металла не успевает
намораживаться корка. Модель 7 рекомендуется изготовливать из
керамического огнеупорного материала с низкой теплопроводностью, либо
предварительно нагревать перед началом литья.
Предложенным
способом
можно
получать
отливки
в
кристаллизаторах с вертикальной и горизонтальной технологической осью.
Песчаная облицовка кристаллизатора повышает его износостойкость при
литье из высокотемпературных сплавов, а также при получении
толстостенного профиля. Есть возможность быстро менять протяжную
модель и переналаживать кристаллизатор на различные профили, что
делает его пригодным для литья мелких партий заготовок.
Вакуумирование облицовки кристаллизатора предотвращает появление
газовых дефектов в отливке.
При непрерывном литье полых заготовок предложено использовать
кристаллизатор, схема которого показана на рис. 2 [2]. Способ
непрерывного литья полой заготовки включает заливку расплава в
кристаллизатор и затвердевание движущейся заготовки. Если в первом
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способе непрерывно изготавливали песчаную форму — кристаллизатор, то
в этом способе полость или канал заготовки выполняют стержнем из
сыпучего огнеупорного наполнителя путем выдавливания его через
мундштук и одновременно
вакуумируя. При этом способе литья
происходит экономия материалов (отсутствует пленка, как при ВПФ) и
повышение качества отливок за счет дегазации металла.

Рис. 2 Схема кристаллизатора для непрерывного литья полых
заготовок (в разрезе вдоль и поперек оси): 1 – отливка (труба);
2 – стержень; 3 – кристаллизатор; 4 – металл; 5 – металлопровод;
6 – мундштук; 7 – перфорированное сопло; 8 – песок; 9 – шнек; 10 - клапан
Пример реализации способа выглядит так, что отливку 1 (трубу) с
полостью, выполняемой стержнем 2, получают в кристаллизаторе 3, для
чего заливают в кристаллизатор жидкий металл 4 по металлопроводу 5
(желобу). Стержень 2 выполняют выдавливанием через мундштук 6 (с
перфорированным соплом 7) песка 8, уплотняя песок, например, с
помощью вращающегося шнека 9. Мундштук 6 имеет полость, которую
сообщают через клапан 10 с источником разрежения величиной порядка 50
± 30 кПа, обычно применяемого для ВПФ.
При изготовлении отливки 1 в кристаллизатор постоянно заливают
металл 4, поддерживая выходное отверстие сопла мундштука 6 ниже
зеркала металла 4. Отливка 1 постоянно движется сверху вниз (по фиг.2),
причем обеспечивают равные скорости движения отливки 1 и стержня 2;
при выходе стержня 2 из перфорированного сопла, через отверстия
которого он вакуумируется, поверхность стержня 2 соприкасается жидким
металлом, который герметизирует стержень аналогично пленке при ВПФ.
Прочность на сжатие уплотненного вакуумированием песка формы при
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ВПФ [3], а в нашем случае стержня, составляет 0,3-0,4 МПа, что
обеспечивает формирование высококачественной поверхности полости
отливки.
Разрежение в толще песка 8 стержня 2 эффективно распространяется
на расстояние 0,3 - 0,4 м. При этом слой песка в мундштуке выше
перфорированного сопла и в стержне ниже этого сопла поддерживают
длиной не ниже 1,3-1,5 м. В слое песка такой большой толщины вакуум изза затрудненной фильтрации в порах песка падает практически полностью,
такой слой песка служит герметизатором, создавая значительное
сопротивление для подсасываемого в стержень атмосферного воздуха. В
другом варианте возможна герметизация расходного бункера для подачи
песка в стержень 2, а длина стержня 2 ниже сопла чере 7 весьма велика,
что препятствует падению разрежения в зоне сопла.
Для получения внутренней поверхности отливки 1 без дефектов
поддерживают скорость движения отливки 1 и стержня 2 такой, чтобы
зона контакта жидкого металла со стержнем ниже сопла не превышала 0,30,4 м. Ниже этой зоны на стержне образуется корка, которая способна
удерживать форму отливки. Кристаллизатор 3 может быть как подвижным,
так и кристаллизатором скольжения. Вакуумирование стержня
способствует эффективной дегазации отливки, предотвращая ее газовые
дефекты. Отсутствие синтетической пленки при таком способе литья
улучшает экологичность производства.
Таким образом, выше изложены два примера запатентованных
способов литья при частичной или полной замене твердой
формообразующей опоры для затвердевающего расплава отливки на
«мягкую»,
создаваемую
песчаным
наполнителем
облицовки
кристаллизатора, находящимся под перепадом давления, а затем
разупрочняемую при ослаблении такого перепада. Прочность стенки
кристаллизатора должна быть такой или давление стенки на металл
должно быть таким, чтобы уравновесить давление расплавленного металла
на границе его раздела с наполнителем до образования стабильной
поверхностной корки непрерывно получаемой заготовки.
Для реализации таких способов непрерывного литья предложено
использовать ряд конструкций кристаллизаторов, которые условно
названы «мягкими» и описаны в статье [4]. В способе, показанном на
рисунке 3 а, отливку 1 предлагается получать в кристаллизаторе,
герметичный коробчатый корпус которого заполнен пористым огнеупором
или огнеупорным песком 2. Внутрь корпуса подается под давлением
жидкий наполнитель через патрубки 3 и 4, а через заливочный
металлопровод 5 (стакан) аналогично способу [1] - расплавленный металл
6. Охлаждение кристаллизатора производится путем перепускания
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жидкого наполнителя через указанные патрубки, а также при пропускании
хладагента по трубопроводу 7. В нижней части корпуса вокруг выходного
отверстия устанавливают уплотнитель 8 во избежание вытекания жидкого
наполнителя из корпуса кристаллизатора. Отливку вытягивают из
кристаллизатора с помощью приводных валков 9.

а)

б)

в)

Рис. 3 Схемы конструкций «мягких» кристаллизаторов [4]: а) – с
пористым огнеупорным материалом, б) – со смесью жидкого наполнителя
и дисперсного материала, в) – струйного: 1 – непрерывно получаемая
отливка; 2 – пористый огнеупор или огнеупорный песок; 3, 4 – патрубки; 5
– металлопровод; 6 – жидкий металл; 7 – трубопровод для пропускания
хладагента; 8 – уплотнитель; 9 – валок; 10 – мешалка; 11 – привод; 12 –
струйный кристаллизатор; 13 – щелевое сопло
За счет регулирования скорости вытягивания отливки (при
постоянной интенсивности теплоотвода) поддерживается узкая зона
контакта жидкого металла с наполнителем кристаллизатора, например,
высотой в несколько миллиметров. Учитывая силы поверхностного
натяжения на границе раздела, за счет поддержания давления жидкого
наполнителя равным неизменному металлостатическому напору при
выходе из металлоприемника обеспечивается образование корки отливки
при «опоре» металла в основном на жидкий наполнитель. При дальнейшем
движении в кристаллизаторе отливка охлаждается путем теплоотвода
через образовавшуюся корку, контактирующую с наполнителем.
При применении жидкого наполнителя с плотностью, равной
плотности металла отливки, зону контакта расплава металла с
наполнителем можно значительно увеличить, с учетом того, что
статическое давление как металла, так и наполнителя по высоте в данном
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случае изменяется одинаково. Плотность наполнителя можно регулируемо
увеличивать путем смешивания с ним твердых частиц дисперсного
материала с повышенной плотностью. Эти частицы следует поддерживать
во взвешенном состоянии, применяя известные методы перемешивания
смеси мешалками 10 с приводами 11 (рис. 3 б) или потоком
циркулирующего жидкого наполнителя.
В качестве жидкого наполнителя можно использовать расплавы солей,
обычно применяемых для нагрева деталей при термообработке. Это смеси
хлористых, азотнокислых и азотистокислых солей. Заслуживает внимания
возможность применения для этой цели металлических расплавов. В
качестве наполнителя в способе, показанном на рис. 3 б, можно также
использовать газ под давлением.
На рис. 3 в показана теоретически возможная схема кристаллизатора
12, в котором формообразующим агентом служит один только газ,
кольцевая струя которого подается под металлопровод через щелевое
сопло 13 при сохранении указанного выше равенства давлений. При этом
необходимо выдерживать весьма узкую зону жидкой части отливки.
Данное условие необходимо обеспечивать и при применении в качестве
наполнителя газового «кипящего слоя» из мелких твердых частиц.
В описанных кристаллизаторах формирование поверхностной корки
отливки происходит в контакте с жидким или газообразным наполнителем,
что создает условия для образования гладкой поверхности отливки. Трение
отливки о кристаллизатор в данном случае весьма мало, что
предотвращает образование трещин в ее поверхностном слое.
Путем интенсификации процесса перетекания жидкого наполнителя
через полость кристаллизатора можно усилить теплоотвод за счет
охлаждения циркулирующей жидкости наполнителя вне кристаллизатора и
тем самым достичь значений скорости охлаждения отливки,
превышающих скорости охлаждения в обычных металлических
кристаллизаторах.
Дальнейшая разработка описанных способов до уровня их
промышленного использования связана с выбором «мягких» наполнителей
для получения отливок из различных сплавов и определения границ
регулирования параметров процесса, обеспечивающих стабильную форму
жидкой («мягкой») зоны перед и во время образования на ней
поверхностной корки отливки.
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УДК 669.184: 658.012.011.66
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗНЕВУГЛЕЦЮВАННЯ ВАННИ
СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ПРОДУВЦІ КИСНЕМ
К. В. Єгоров
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Проаналізовані методи контролю процесу зневуглецювання ванни
конвертера. Досліджена можливість автоматичного контролю
швидкості зневуглецювання в кисневому конверторі під час продувки за
швидкістю проходження ультразвуку через рідкий метал
Проанализированы методы контроля процесса обезуглероживания
ванны конвертера. Исследована возможность автоматического
контроля скорости обезуглероживания в кислородном конверторе во
время продувки по скорости прохождения ультразвука через жидкий
метал
The methods of process control decarburization converter bath. The
possibility of automatic speed control in oxygen decarburization converter
while scavenging for speed the passage of ultrasound through a liquid metal
Вступ
Найважливішою складовою будь-якого сталеплавильного процесу з
продувкою киснем є керування зневуглецюванням ванни. Традиційні
технології, що базуються на принципі програмного керування швидкістю
зневуглецювання, практично вичерпали свої можливості у вирішенні
проблем підвищення якості й службових характеристиrвиплавляємого
металу. Прогрес у вирішені цих проблем може бути досягнутий
використанням зворотного зв’язку для контроля процесу прямими і
непрямими методами [1 – 3].
Основні процеси в сталеплавильних агрегатах проходять на границі
розділу фаз. Гідродинамічний режим на міжфазній границі, може бути
використаний для визначення ступеня засвоєння кисню при продувці.
Дійсно, відповідно сучасному представленню про механізм обтікання
пухирця турбулентний опір, який діє на нього, вельми малий, а основним є
в’язкий опір, який має дисипативний характер, тобто під’ємна сила
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пухирців СО при їх спливанні витрачається на подолання в’язких сил
металу.
Передовими закордонними і вітчизняними фірмами розроблено багато
моделей і систем керування сталеплавильними агрегатами [4]. Закордоні
розробки орієнтуються на високу якість вихідних матеріалів, що
практично недосяжно для підприємств України. Тому впровадження таких
розробок не приводить до позитивного результату. Вітчизняні розробки, як
правило, орієнтовані на стабілізацію окремих параметрів процесу дуття.
Комплексна модель, що працює за єдиним оптимальним критерієм
відсутня. Це призводить до низької ефективності керування, підвищує
кількість плавок, що потребують коректування. Тому вирішення
поставленої проблеми є вельми актуальним.
У літературі описані різні методи побудови математичної моделі і
систем керування процесом. З розгляду математичних моделей виходить,
що при достатньо великому їх різноманітті відсутня загальна методологія
їх побудови і оцінювання. Існують статичні і динамічні моделі процесу,
але динамічні не можутьзабезпечити задану точність, тому що в основному
вони є статистичними і мають ряд недоліків.
Найважливіші
технологічні
складові
процесу
продування
конвертерної плавки – зневуглецювання, шлакоутворення і температура –
залежать від режиму дуття, що визначає глибину реакційної зони.
Параметрами регулювання режиму дуття є інтенсивність подання кисню і
відстань кінцевика фурми до рівня ванни. Неоптимальний вибір цих
параметрів порушує синхронну зміну швидкості зневуглецювання і
температури ванни, призводить до утворення густих гетерогенних шлаків з
високими значеннями вмісту кремнезему і в’язкості, що гальмує процес
знесіркування, або, навпаки, занадто рідких шлаків, що спричиняє викиди
металу. Все це підтверджує актуальність рішення проблеми створення
математичної моделі керування режимом дуття.
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
кисневим конвертером”, Державні реєстраційні номера відповідно
0109U001838 і 0110U002880.
Постановка задачі
Теоретично обґрунтувати і експериментально дослідити можливість
використання відомих методів, для контролю швидкості зневуглецювання.
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Результати досліджень
Метод контролю вмістувуглецю у ванні сталеплавильного агрегату з
використанням швидкості ультразвукових коливань, що проходять через
ванну. Швидкість проходження ультразвуку v через рідкий метал, окрім
температури останнього залежить від масообмінного процесу у ванні,
визначуваного швидкістю зневуглецювання металу.
v  E/  f (, t ),

(1)

де Е – модуль об'ємної пружності рідини, кг/(м . с2);
 – густина рідини, кг/м3;
 – температурний коефіцієнт швидкості ультразвуку, м/с;
t – температура рідини, 0С.
Модуль об'ємної пружності – величина, обернено пропорційна
коефіцієнту стисливості рідкого металу, в процесі продувки ванни киснем,
що у результаті наявності в ньому газових міхурів залежить від їх кількості
в обсязі металу. Це визначає рівень розплаву, і, в кінцевому рахунку,
залежить від швидкості зневуглецювання. Зв'язок між рівнем металу і
швидкістю зневуглецювання представимо виразом:

E  1 /   1/(0  1vc0,7 ),

(2)

де  – коефіцієнт стискання рідини, м.с2/кг;
0 , 1  коефіцієнти;
vc – швидкістьзневуглецювання металу, %/хв.
Швидкість поширення звуку може бути виміряна як відношення
відстані, яку проходить звук, до часу проходження цієї відстані

v  L/,

(3)

де L – відстань, що проходить звук, м;
  тривалість часу проходження ультразвуковими коливаннями
шляху, рівного L, с.
Розглядаючивирази (1),(2) і (3) спільно отримуємо:
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t  0 

1
2

 5 C,

3   4 vс0,7

(4)

де 0  5  коефіцієнти;
С – вміст вуглецю у ванні, %.
Вимірюючи температуру металу і швидкість поширення звуку, можна
безперервно контролювати швидкість зневуглецювання і вміст вуглецю у
ванні сталеплавильного агрегату.
Швидкість
зневуглецювання
металевої
ванни
визначається
інтенсивністю масопереносу. Відомо, що при високій частці вуглецю
швидкість його окислення визначається інтенсивністю підведення кисню.
При низькиму вмісті вуглецю швидкість зневуглецювання залежить від
дифузії вуглецю в зону реакції і, отже, від градієнта його концентрації. Ці
закономірності справедливі і для киснево-конвертерного процесу, що
характеризується нерівномірною швидкістю зневуглецювання, максимум
якоїдосягається в середині продувки.
З існуючих математичних описів процесу зневуглецювання його
фізико-хімічну природу найбільш достовірно відображає модель С. І.
Філіппова [5]. На початку продувки при високій масовій частці вуглецю
швидкість його окислення залежить від інтенсивності подачі кисню в зону
реакції, так як зневуглецювання протікає переважно в зоні контакту
дутьового струменя з ванною. У зв'язку з великим окиснювальним
потенціалом в реакційній зоні одночасно окиснюються всі елементи
чавуну. При цьому основний гальмівний вплив на зневуглецювання ванни
надають процеси окислення кремнію і марганцю, що мають більш сильну
спорідненість з киснем. При температурі ванни 1350 – 1400 °С починається
її інтенсивне зневуглецювання, причому максимальна швидкість
вигоряння вуглецю досягається в середині продувки.
Вміст вуглецю і температура ванни кисневого конвертера залежить
від точності апріорної (інтенсивність продувки, відстань фурми до рівня
металу, тощо) й апостеріорної інформації (аналіз газів, що відходять з
конвертера, теплові потоки на фурму й охолоджувач конвертерних газів,
тощо), а також кінетичного періоду плаки. Найменші похибки отримуємо
при сумісному використанні методів: безперервного визначення частки
вуглецю в металі за усередненим балансом вуглецю і кисню з урахуванням
попереднього досвіду й поправки, що об’єднує у вигляді статистического
багаточлена ряд контролюємих вхідних і вихідних параметрів, а також
ідентифікації характерных точок і ділянок на кривих зміни вхідних і
вихідних параметрів продувки.
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Висновки
Вміст вуглецю і температура ванни кисневого конвертера залежить
від точності апріорної (інтенсивність продувки, відстань фурми до рівня
металу, тощо) й апостеріорної інформації (аналіз газів, що відходять з
конвертера, теплові потоки на фурму й охолоджувач конвертерних газів,
тощо), а також кінетичного періоду плавки. Подальші дослідження будуть
направлені на використання отриманих оцінок для системи замкнутого
керування конвертерною плавкою.
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669.24.002.8:621.74.045
ПРОИЗВОДСТВО ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИТЕЙНОГО ВОЗВРАТА
П. Д. Жеманюк, В. В. Клочихин, Н. А. Лысенко, В. В. Наумик
АО «Мотор Сич», Национальный технический университет,
г. Запорожье, Украина
У вакуумній плавильній установці випробувано і налагоджено виробництво сплавів ЖС26-ВІ та ЖС32-ВІ з технологічного ливарного вороття. Хімічний склад, механічні та жароміцні властивості досліджених
зразків відповідають вимогам відповідної нормативно-технічної
документації
В вакуумной плавильной установке опробовано и налажено
производство сплавов ЖС26-ВИ и ЖС32-ВИ из технологического
литейного возврата. Химический состав, механические и жаропрочные
свойства исследованных образцов соответствуют требованиям
соответствующей нормативно-технической документации
At the vacuum melting installation it is tested and adjusted production of
the HA26-VI and HA32-VI alloys from the technological foundry returns. The
chemical composition, mechanical properties and heat resistance of
experience samples proper to the relevant normative and technical
documentation
Введение
Современные
экономические
условия
требуют
снижения
себестоимости изделий при сохранении уровня их физико-механических,
эксплуатационных свойств и надёжности. Одним из путей снижения
стоимости отливок из жаропрочных никелевых сплавов является
использование в шихте при их выплавке технологического литейного
возврата.
Перед использованием поверхностные зоны литейных отходов
(литники, прибыли, литниковые чаши, брак отливок) жаропрочных
никелевых сплавов проходят предварительную очистку. Для сохранения
свойств на уровне изделий, полученных с использованием исключительно
свежих шихтовых материалов, применяют разнообразные технологические
процессы рафинирования сплавов, закономерности обеспечивающие
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эффективность которых на текущий момент изучены еще недостаточно.
Результаты исследований
На
установке
ULVAC
FM1-2-100
с
применением
высокотемпературной обработки расплава (ВТОР) из возвратных отходов
сплавов ЖС26-ВИ и ЖС32-ВИ (литейных чаш) изготовили прутковые
заготовки диаметром 85 мм. Поверхность литейных чаш очищали методом
электролитического плазменного полирования с последующей обдувкой
электрокорундом. Заливку металла осуществляли в металлическую форму
через керамический фильтр.
Химический состав по высоте исследованных заготовок диаметром
85 мм был удовлетворительный, отвечал требованиям ТУ 1-92-177-91 и
находился примерно на одном уровне.
Макроструктура в осевом и поперечном сечениях заготовок
представлена на рисунке 1.

поперечное сечение средней части

осевое сечение

поперечное сечение нижней части

Рис. 1 Макроструктура опытных слитков сплавов ЖС26-ВИ и ЖС32-ВИ
Ø 85 мм
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В структуре заготовок наблюдаются кристаллизационные зоны
мелких подкорковых, столбчатых и равноосных кристаллов.
В центральной зоне средней части заготовок выявлена осевая
усадочная рыхлота (см. рис. 1).
Анализ макроструктуры полученных слитков показал, что для
заготовок, полученных на установке ULVAC FM1-2-100 характерно
наличие небольших зон столбчатых кристаллов, распространяющихся на
глубину до 8 мм и мелкокристаллической структуры.
Металлографическим исследованием на боковой поверхности, а также
в верхней части исследуемых заготовок загрязнения металла в виде плен,
шлаковых включений и т.п. не обнаружены. Карбиды МеС имеют вид
«китайских иероглифов», характерны для сплавов ЖС26-ВИ ЖС32-ВИ
(рис. 2).

Рис. 2 Карбиды в опытных сплавах × 100
Микроструктура представляет собой γ-твердый раствор с наличием
интерметаллидной γ΄-фазы, эвтектической (γ-γ΄)-фазы, карбидов, и
карбонитри-дов, соответствует литому состоянию сплава ЖС32-ВИ (рис.
3). В центральных зонах средних частей заготовок структурные
составляющие, а также расстояние между осями дендритов второго
порядка имеют наибольшие размеры. Установлено, что в краевой зоне
(столбчатых кристаллов) расстояние между осями дендритов более чем в 2
раза меньше чем в центре заготовок. Загрязнения металла в виде шлаковых
включений, скоплений карбонитридов, плен и т.п. в исследуемых
заготовках не обнаружены.
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Из опытных прутковых заготовок диаметром 85 мм методом
высокоскоростной направленной кристаллизации (ВНК) были отлиты
образцы диаметром 15 мм для определения механических и жаропрочных
свойств. Опытные образцы подвергали гомогенизации при температуре
1270°С в течение 2 часов с охлаждением на воздухе.
Результаты механических испытаний и испытаний на длительную
прочность соответствуют требованиям ТУ1-92-177-91 (табл. 1).

× 200

× 500

Рис. 3 Микроструктура опытных слитков жаропрочных сплавов
Таблица 1 Свойства опытных жаропрочных сплавов (ВНК)
Механические при
Жаропрочность
20 ºC
Сплав
Температура
Время до
Нагрузка,
в,
в,
испытания,
разрушения.
кгс/мм2
кгс/мм2 кгс/мм2
ºC
час
104,6
6,4
62,0
ЖС26-ВИ
118,2
6,2
63,0
975
26
ТУ 1-92-177 90,0
 6,0
 40,0
91
112,2
7,2
67,0
ЖС32-ВИ
102,7
8,0
83,3
117,2
7,6
45,0
1000
28
ТУ 1-92-177 90,0
 6,0
 40,0
91
Выводы
В вакуумной плавильной установке «ULVAC» FM-1-2-100
опробовано в производственных условиях и налажено производство
сплавов ЖС26-ВИ и ЖС32-ВИ из технологического литейного возврата.
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Химический состав полученных прутковых заготовок по высоте
соответствует требованиям технических условий. Механические и
жаропрочные
свойства
исследованных
образцов
соответствуют
требованиям соответствующей нормативно-технической документации.
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УДК 338.312
ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ
В 2013-2014 ГОДАХ
К. В. Жердев, Д. Ф. Чернега
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
В статті проаналізовані ринки виробництва і споживання сталі
передовими країнами і регіонами в 2013-2014 роках. Наведені дані по
різним країнам
В статье проанализированы рынки производства и потребления
стали ведущими странами и регионами в 2013-2014 годах. Приведены
данные по разным странам
The article analyzed the market of steel production and consumption
leading countries and regions in the 2013-2014 year. The analysis of
consumption of steel by the fields of National hozyastva in terms of different
countries
2012
год
был
очень
напряженным
для
сталелитейной
промышленности, потребление стали растет самыми медленными темпами
с 2009 года, когда спрос снизился на -6,5%. Это связано в основном в связи
с кризисом еврозоны, которая сохранялась на протяжении всего 2012 года и
влияние которого ощущается в дальнейшем.
Тем не менее, в начале 2013 года, основные риски для мировой
экономики - кризис еврозоны, жесткой посадки китайской экономики, и
американский финансовый вопрос - все значительно стабилизировалась, и
теперь мы ожидается восстановления мирового потребления стали.
Видимое потребление стали в Китае, как ожидается, вырастет на 3,5%,
в 2013 году до 668,8 млн. тонн. после 1,9% роста в 2012 году. В 2014 году
спрос на сталь, как ожидается, вырастет на 2,5%.
В Индии спрос на сталь, как ожидается, вырастет на 5,9% до 75,8
млн. т в 2013 после 2,5% роста в 2012 году В 2014 году ожидается рост
спроса на сталь до 7,0% благодаря реформам, направленным на
сокращение бюджетного дефицита, в сочетании с мерами по улучшению
прямого иностранного инвестиционного климата.
Спрос на сталь в Японии ожидается со снижением уже второй год
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подряд в 2013 году -2,2% до 62,6 млн. тонн. из-за контрактов судостроении
и автомобильной промышленности, несмотря на позитивный импульс со
стороны строительного сектора. В 2014 году он, как ожидается, спрос
снизится на -0,6%. Это связано с концом финансового стимула и с
структурными факторами, например, перемещение производства японских
производителей за рубеж.
В 2013 году в США, после роста на 8,4% в 2012 году связанного с
автомобильным и энергетическим сектором и более эластичной
конструкцией восстановления, прогнозируется рост потребление стали на
2,7% до 99,3 млн тонн. В 2014 году спрос на сталь, как ожидается,
увеличится на 2,9%, превысив 100 млн. тонн с помощью позитивного
импульса со стороны строительного сектора. Для NAFTA в целом,
потребление стали вырастет на 2,9% и 3,0% в 2013 и 2014 годах
соответственно.
В Центральной и Южной Америке, потребление стали прогнозируется
на 6,2% в 2013 году до 49,8 млн. тонн от 2,6% в 2012 году. Спрос на сталь
в регионе, по прогнозам, вырастет на 4,3% до 52,0 млн. тонн в 2014 году. В
Бразилии ожидается очевидный рост на потребление стали на 4,3% до
26,2 млн. тонн в 2013 году и дальнейший рост на 3,8% до 27,2 млн. тонн в
2014 году.
В 27 странах ЕС сохраняющиеся неопределенности, связанные с
кризисом евро продолжает оказывать сильное воздействие на
экономическую деятельность в регионе, особенно в течение последнего
квартала 2012 года. В результате, потребление стали в 2012 году снизилось
на -9,3%. . В частности, в Италии и Испании, потребление стали в 2012
году сократился более чем на 18% . С признаки стабилизации
экономической ситуации, восстановление ожидается в конце 2013 года, но
экономические перспективы для региона останутся слабыми. Спрос на
сталь в ЕС, как ожидается, снизится еще на -0,5% в 2013 году, но вернется
к росту на 3,3% в 2014 году достигнет 144,1 млн.тонн.
Рост потребления стали в регионе СНГ, по прогнозам, замедлится до
2,0%, достигнув 57,6 млн. тонн в 2013 году скромный подъем в России
частично смягчен снижением спроса в Украине и Казахстане. В 2014 году
спрос на сталь в регионе, как ожидается, вырастет на 3,8% до 59,8
млн.тонн с улучшением внешней среды. Возобновление энергетических
проектов строительства и улучшения перспективы, как ожидается
поддерживают спрос на сталь в России. Прогнозируется, что спрос на
сталь в России будет расти на 2,6% до 42,9 млн. т в 2013 году и будет расти
дальше на 3,9% до 44,6 млн. тонн в 2014 году.
Спрос на сталь в Украине остается нестабильным, перебои с
поставками шихтовых материалов колеблют рынок. Исходя из запросов
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строительной отрасли и тяжелого машиностроения ожидается рост спроса
на сталь в 2013 году на 2,3%.
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УДК 669.187.26.02
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
РАФІНУЮЧИХ ПЕРЕПЛАВІВ
С. В. Жук, Є. К. Бондаренко, О. О. Капусняк
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Проаналізовано переваги, недоліки та можливості використання
рафінуючих переплавів з метою вибору оптимальної технології для
отримання високоякісних сталей та спеціальних сплавів
Проанализированы преимущества, недостатки и возможности
использования рафинирующих переплавов с целью выбора оптимальной
технологии получение высококачественных сталей и специальных
сплавов
The advantages, disadvantages and feasibility of refining remelting in
order to obtain high-quality steels and special alloys
Вступ
Розвиток нових галузей техніки, таких як авіакосмічної, атомної,
енергетичної, багато в чому визначається станом і технічним рівнем
виробництва легованих сталей і спеціальних сплавів, які здатні працювати
в самих різноманітних умовах. Сучасна техніка потребує матеріалів, які
надійно працюють при температурах від нуля до декількох тисяч градусів,
при вібраційних навантаженнях, під дією радіоактивних променів, в
агресивних середовищах, в умовах глибокого вакууму. Вирішення таких
задач потребує докорінного покращення якості сталей і спеціальних
сплавів, а також створення нових матеріалів. Традиційними методами
виплавки і розливання в багатьох випадках неможливо отримати метал
необхідної якості. Взаємодія рідкої сталі в процесі виплавки і розливання з
вогнетривкими матеріалами, шлаком і атмосферою неминуче приведе до
значного забруднення металу неметалічними включеннями і газами. Для
підвищення чистоти металів і покращення їх фізико-механічних
властивостей металурги використовують різноманітні види впливів на
метал. Ці види впливу умовно можна поділити на 4 групи:
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 застосування шлаків або газів в якості рафінуючих реагентів для
проведення реакції дефосфорації і десульфурації, видалення неметалевих
включень та розчинених газів;
 підвищення температури металів, яке приводить до інтенсифікації
процесів розкиснення їх розчиненим вуглецем;
 вакуумування металів, яке значно підвищує розкислюючу здатність
вуглецю та знижує вміст розчинених газів і легкоплавких домішок
кольорових металів, а також неметалевих включень шляхом їх флотації
при барботажі ванни;
 примусова кристалізація у водо охолоджуваний кристалізатор, яка
дає можливість отримувати бажану макроструктуру, підвищувати
щільність металу, виштовхувати у металічну ванну неметалічні включення
з низькою адгезією, отримувати зливки без зональних ліквацій, газових і
усадочних раковин.
Найбільш прогресивними являються процеси переплаву металу, так
як вони використовують одночасно три види впливу із чотирьох.
Вакуумно-дуговий, електрошлаковий, плазмово-дуговий, електроннопроменевий рафінуючі переплави займають особливе місце у виробництві
високоякісних сталей та спеціальних сплавів, так як є кінцевими в
технологічному ланцюгу виробництва сталі. Саме завдяки цим
переплавним процесам формується мікроструктура, відбувається
рафінування і доведення сталі до необхідних споживчих властивостей.
Постановка задачі
Технологічні режими рафінуючих переплавів визначаються
теплофізичними процесами, необхідність розгляду яких диктується тим,
що формування зливку являється агрегатним перетворенням при високих
градієнтах температури як в самому зливку, так і в елементах переплавних
печей. Рафінуючі переплави потребують особливого теоретичного
обґрунтування, так як вони забезпечують особливі якості сталям і
спеціальним сплавам.
Методика проведення експерименту
Для проведення аналізу використовувалися теоретичні методи, які
включають науковий аналіз теорії тепло-, масообміну, математичного
моделювання із застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки.
Результати досліджень
Для суттєвого покращення структури зливка необхідно забезпечити
направлену знизу – вверх кристалізацію, яка відбувається з визначеною
швидкістю. При вторинних рафінуючих процесах направлена
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кристалізація забезпечується використанням водоохолоджувального
піддону і теплової ізоляції бокових стінок кристалізатора в поєднані з
наявністю теплового центру в головній частині зливка. Важливою
обставиною є визначення швидкості кристалізації і її поєднання з
рафінуванням металу при переплаві. Ці умови забезпечують отримання
зливку з мінімальним вмістом шкідливих домішок і розвитком хімічної та
фізичної неоднорідності. Результати аналізу вторинних рафінуючих
переплавів наведені в таблицях 1 та 2.
Таблиця 1
Фактори, які впливають на підвищення якості
переплавного металу
Переплавний процес
Фактори впливу
 направлена
знизу
–
вверх
кристалізація;
 обробка металу вакуумом на
трьох стадіях його існування в трьох
видах (на торці, при формуванні
1.Вакуумно-дуговий переплав
краплі, у ванні кристалізатора);
 достатньо висока температура
металу і значно розвинена поверхня
реагування, яка сприяє протіканню
фізико-хімічних процесів.
 направлена
знизу
–
вверх
кристалізація;
 обробка плівки металу вакуумом
на торцях електродів, крапель
2.Вакуумно-дуговий
металу, які падають у ванну
двоелектродний переплав
кристалізатора;
 достатньо висока температура
металу, яка сприяє протіканню
фізико-хімічних процесів.
 направлена
знизу
–
вверх
кристалізація;
 ефективна
обробка
шлаком
розплавленого металу на торцях
витратного
електроду,
при
3.Електрошлаковий переплав
проходженні електродного металу
через шлакову ванну і на поверхні
розподілу шлакової і металевої ванн.
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4.Електронно-променевий
переплав

5.Плазмово-дуговий переплав

Продовження табл. 1
 переплавна заготівка не приймає
участі в електричному ланцюзі
джерела нагріву, не є витратним
електродом;
 широкі
можливості
для
управління швидкістю переплаву, і в
кінцевому
результаті
якістю
переплавного металу.
 направлена
знизу
–
вверх
кристалізація;
 обробка металу вакуумом або
газовим середовищем.

Таблиця 2 Основні переваги і недоліки переплавних процесів
Переваги
Недоліки
Вакуумно-дуговий переплав
 значно знижується вміст газів і  наявність жорсткого зв’язку
неметалевих включень;
між
джерелом
нагріву
і
 зменшується вміст кольорових переплавною заготівкою;
домішок;
 неможливо покращити якість
 підвищуються
пластичні сталей легованих марганцем і
характеристики
переплавного азотом, через видалення їх при
переплаві;
металу;
 кращі експлуатаційні властивості  низька якість поверхні зливка
економічну
сталей в порівняні з дуговою, погіршує
мартенівською
і
конвертерною ефективність процесу;
сталями.
 складність виробництва зливків
квадратного чи прямокутного
перерізу.
Вакуумно-дуговий двоелектродний переплав
 висока продуктивність переплаву;  збільшуються
витрати
на
 понижені витрати електроенергії; обладнання;
 дрібнозерниста
структура  неможливо покращити якість
сталей легованих марганцем і
виливків;
 знижується теплове навантаження азотом;
 низька якість поверхні зливка.
на кристалізатор.
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Продовження табл. 2
Електрошлаковий переплав
 забезпечує отримання виливків з  наявність жорсткого зв’язку
осьовою
і
радіально-осьовою між
джерелом
нагріву
і
щільною
структурою,
без переплавною заготівкою;
лікваційних і усадкових дефектів;
 неповністю вирішено питання
 знижується
вміст
включень про зберігання в при ЕШП
кисневого походження;
високоактивних
легуючих
 електрошлаковий метал володіє компонентів, в першу чергу
високим
рівне
технологічної титану;
пластичності при температурах  висока вартість переплавного
деформації;
металу.
 можливо
покращити
якість
сталей легованих марганцем і
азотом.
Електронно-променевий переплав
 можливе регулювання параметрів  майже не вдається знизити
кристалізації в широких межах;
вміст сірки;
 отримання
бездифективної  практично не вдається знизити
структури;
вміст азоту;
 зниження вмісту нітрид них  висока вартість виплавленого
включень;
металу;
 досягається
висока
ступінь  інтенсивне
випаровування
зменшення неметалевих включень;
основних
компонентів
і
 можлива
висока
ступінь складність регулювання кінцевого
хімічного складу сплавів.
видалення водню.
Плазмово-дуговий переплав
 можливе регулювання параметрів  майже не вдається знизити
кристалізації в широких межах;
вміст сірки;
 інтенсифікація
процесів  практично не вдається знизити
рафінування,
завдяки
обробці вміст нітрид них включень;
інертними
окислювачами,  інтенсивне
випаровування
відновлюючими
газами
та основних
компонентів
і
порошковими реагентами;
складність регулювання кінцевого
 досягається
висока
ступінь хімічного складу сплавів.
зменшення неметалевих включень;
 можлива
висока
ступінь
видалення водню.
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Висновки
Детальний аналіз техніко-економічних показників і якості металу
отриманого різними методами спеціальної металургії дозволило зробити
ряд висновків:
 метал отриманий ЕШП в порівняні з ВДП має кращу поверхню
зливка, більш високий вихід придатного металу, більш високі технікоекономічні показники переплаву;
 в більшості випадків метал отриманий ВДП більш чистий в
порівняні з електрошлаковим по неметалевим включенням і газам;
 по якості макроструктури, механічним, пластичним і жароміцним
властивостям електрошлаковий метал рівноцінний вакуумно-дуговому
металу;
 на відмінну від ВДП і ЕШП при ЕПП відсутній жорсткий зв’язок
джерела нагріву і заготівки, яка переплавляється, що дозволяє керувати
швидкістю переплаву в широких межах;
 рафінуючі переплави характеризуються високою вартістю металу,
який виплавляється;
 при виборі рафінуючого переплаву для тієї чи іншої марки сталі
слід керуватися критеріями якість-ціна, ціна-якість.
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УДК 681.004
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА МОДЕЛЬ КОНТРОЛЮ ОКИСНЕНОСТІ
ШЛАКУ
К. М. Зубова
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Досліджено особливості киснево-конвертерного процесу у напрямку
енергозбереження. Аргументовано вибір використання регулятору на
основі нечіткої логіки для регулювання рівня фурми. Розроблена нечітка
модель контролю окисленості шлаку за алгоритмом Мамдані. Доведено,
що використання запропонованої моделі управління, підвищує технікоекономічні показники процесу
Исследованы особенности кислородно-конвертерного процесса в
направлении энергосбережения. Аргументирован выбор использования
регулятора на основе нечеткой логики для регулирования уровня фурмы.
Разработана нечеткая модель контроля окисленности шлака по
алгоритму Мамдани. Доказано, что использование предложенной
модели управления, повышает технико-экономические показатели
процесса
The BOF process towards energy conservation was investigated. The
choice of using the controller based on fuzzy logic for level control of the
lance is argumentative. Fuzzy models for algorithms Mamdani and Sugeno
are developed. The use of the proposed control model of improves the
technical and economic performance of the process is investigated
Вступ
Сучасний киснево-конвертерний процес – основний сталеплавильний
процес, який нараховує більше 30 модифікацій. По макроструктурі вони
можуть бути представлені єдиною схемою, яка основана на взаємодії
високошвидкісного газового окисного потоку з металом, який
супроводжується інтенсивним перемішуванням, спіненням рідкої ванни та
високими швидкостями взаємодії між компонентами всієї системи у
цілому [1].
Вирішення головного завдання сучасного конверторного виробництва
– одержання розплавленого металу з заданими властивостями при

210

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

мінімальних витратах матеріальних та енергетичних ресурсів і шкідливих
викидах в навколишнє середовище, нерозривним чином пов'язано з
упровадженням науково-технічних заходів, спрямованих на подальше
поліпшення теплового балансу конверторних плавок [2].
Ефективним способом ресурсозбереження є підвищення частки
брухту у металевій шихті. На сьогодні найбільш широко
використовуються наступні способи [3]:
1. Підвищення температури чавуну, який заливається у конвертер.
2. Допалювання СО у відхідних газах до СО2 в робочому просторі
конвертера.
3. Використання хімічних теплоносіїв, включаючи введення твердого
палива.
4. Попередній нагрів металевого брухту в робочому просторі
конвертера з використанням рідкого та газоподібного палива.
5. Попередній нагрів металевого брухту з використанням тепла
відхідних газів.
6. Виплавка сталі під мінімальною кількістю шлаку.
На жаль, досконалого методу на сьогоднішній день не існує всі вони
мають свої переваги та недоліки.
Найбільш перспективним та доцільним є шлях підвищення
ефективності киснево-конвертерного процесу на основі створення
сприятливих умов для допалювання монооксиду вуглецю киснем над
реакційною зоною. Встановлено, що коефіцієнт допалювання монооксиду
вуглецю у відхідних газах конвертеру залежить від параметрів режиму
продувки, тобто від інтенсивності продувки, висоти фурми, тривалості
продувки, витрат кисню на допалювання монооксиду вуглецю при
використанні двохярусних фурм [4].
Постановка задачі
Метою досліджень є організація процесу продувки ванни зі
збільшенням допалювання СО у порожнині конвертера. Наведені в статті
дослідження проводились в Національному технічному університеті
України “КПІ” по темі “Модель керування конвертерною плавкою по
енергозберігаючій технології”, Державний реєстраційний номер
0112U003476.
Результати досліджень
Відомо, що збільшуючи відстань фурми (Н) над рівнем спокійної
ванни, можна підвищити ступінь допалювання СО (γ), у порожнині
конвертера, але при цьому одночасно збільшується кількість заліза, що
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окиснюється і переходить у шлак. Останнє знижує вихід придатного,
зменшуючи ефективність процесу.
Тому вирішено, для ефективного допалювання СО до СО2
використовувати регулятор нечіткої логіки, який працює за розробленими
правилами, що враховують всі особливості ККП.
Для побудови нечіткої енергозберігаючої моделі, яка включає
контроль за окисненістю шлаку, за вхідні параметри процесу обрано –
поточний рівень фурми над розплавом, значення масової частки СО2,
швидкість та прискорення допалювання СО до СО2, а також значення
масової частки FeO, а за вихідний параметр – задане значення рівня фурми
над розплавом.
Після вибору контролюючих і регулюючих параметрів обрано
трикутні функцій приналежності, та визначені їх рівні та інтервали зміни
(табл. 1).
Таблиця 1 Параметри та їх інтервали зміни
Вхідні
Симпараметри
вол
Поточне
значення
рівня фурми Н1
над
розплавом, м
Масова
частка FeO,
f
%
Масова
частка СО2,
%
Швидкість,
%/с
Прискорення,
(10-4) %/с2
Задане
значення
рівня фурми
над
розплавом, м

γ

S

a

Чіткі та лінгвістичні змінні, та інтервали зміни
Низько
A
0,5 – 0,8

Задане
Z
9,25 –
13,75
Набагато Ненабагато
нижче
нижче
заданого
заданого
K
L
5 – 10
7,5 – 12,5
Нульова
Від’ємна
Z
N
-0,025 –
-0,1 – 0
0,025
Від’ємне
Додатне
N
P
-1,2 – 0,25
-0,6 – 6,0
Менше
S
7 – 11,5

Низько
Н2

Нижче
середнього
B
0,65 – 0,95

A
0,5 – 0,8

Нижче
середнього
B
0,65 – 0,95

212

На
середині
C
0,8 – 1,1

Вище
середнього
D
0,95 – 1,25

Високо
F
1,1 – 1,4

Більше
B
11,5 – 16

-

-

Нижче
заданого

Задане

Вище
заданого

M
10 – 15

Z
12,5 – 17,5

B
15 – 20

Додатна
P
0 – 0,05

-

-

-

-

-

На
середині
C
0,8 – 1,1

Вище
середнього
D
0,95 – 1,25

Високо
F
1,1 – 1,4
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Розробка бази правил для енергозберігаючої моделі
Всього розроблено 225 правил. У даній статті представлено фрагмент.
1. Якщо фурма над рівнем розплаву розташована – низько, а значення
масової частки СО2 – набагато нижче заданого, швидкість зміни частки
СО2 – від’ємна, прискорення додатне, а значення масової частки FeO –
менше заданого, то фурму потрібно підняти до рівня високо.
2. Якщо фурма над рівнем розплаву розташована – низько, а значення
масової частки СО2 – набагато нижче заданого, швидкість зміни частки
СО2 – від’ємна, прискорення додатне, а значення масової частки FeO –
задане, то фурму потрібно підняти до рівня вище середнього.
3. Якщо фурма над рівнем розплаву розташована – низько, а значення
масової частки СО2 – набагато нижче заданого, швидкість зміни частки
СО2 – від’ємна, прискорення додатне, а значення масової частки FeO –
більше заданого, то фурму потрібно підняти до середнього рівня.
4. Якщо фурма над рівнем розплаву розташована – низько, а значення
масової частки СО2 – набагато нижче заданого, швидкість зміни частки
СО2 – нульова, прискорення від’ємне, а значення масової частки FeO –
менше заданого, то фурму потрібно підняти до рівня високо.
5. Якщо фурма над рівнем розплаву розташована – низько, а значення
масової частки СО2 – набагато нижче заданого, швидкість зміни частки
СО2 – нульова, прискорення від’ємне, а значення масової частки FeO –
задане, то фурму потрібно підняти до рівня вище середнього.
Результати регулювання представлені на рис. 1, 2.
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Рис. 1 Зміна масової частки СО2 при постійному положенні фурми
відносно розплаву (N) та при регулюванні відстані фурми під час всього
періоду продувки (R)
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Рис. 2 Зміна масової частки FeO при постійному положенні фурми
відносно розплаву (N) та при регулюванні відстані фурми під час всього
періоду продувки (R)
Як видно з рисунку 1, значення масової частки СО2 вдалось
збільшити, майже на 3 %, тільки у середині продувки. У інший час, частка
СО2, навіть була менше, ніж при продувці на поточному виробництві.
В той же час, значення масової частки FeO все ж таки вдалось
підтримувати на певному рівні (~ 13 %) тривалий час, і зменшити
окисненість металу у кінці продувки.
Результати дослідження підтверджують ефективність запропонованої
моделі.
Для максимального збільшення СО2 у відхідних газах є доречним
використання двохярусних фурм. У цьому випадку, можна збільшувати
СО2 за рахунок зміни інтенсивності подання дуття на другому ярусі, та
підтримувати на одному рівні окисненість металу змінюючи положення
фурми.
Висновки
Дослідження, у напрямку енергозбереження, підтверджують
ефективність розробленої нечіткої моделі. Значення масової частки СО2
вдалось збільшити майже на 3 %, при цьому окисненість металу вдалось
підтримувати на певному рівні тривалий час.
Подальші дослідження будуть проводитись при використанні
двохярусної фурми.
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УДК 669.714
АЛЮМІНІЄВО-МІДНИЙ ЛИВАРНИЙ СПЛАВ АЛ7,
ЗМІЦНЕНИЙ ЦИРКОНІЄМ
Д. В. Іванченко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Досліджено структуру та механічні властивості алюмінієвомідного ливарного сплаву АЛ7 зміцненого цирконієм введеним із фториду
Исследована структура и механические свойства алюминиевомедного литейного сплава АЛ7 упрочненного цирконием введенным из
фторида
The structure and mechanical properties of aluminum-copper casting
alloy Al7 which is reinforced by zirconium entered from zirconium fluoride is
studied
Вступ
Однією з основних груп алюмінієвих ливарних сплавів є алюмінієвомідні ливарні сплави. Сплави АМ5, АМ4,5Кд, ВАЛ14, ВАЛ18 в основному
використовують для виготовлення високонавантажених деталей, що
працюють при кімнатній і підвищених температурах (250-300°С). Сплав
АЛ33 призначений для роботи при підвищених температурах. Всі вище
перераховані сплави є легованими або складно легованими вартісними
сплавами, що мають у своєму складі Mn та Ti (AM5), Mn, Ti, Cd
(AM4,5Кд), Mn, Ti, Cd, Zr (ВАЛ14) (табл. 1).
Постановка завдання
Метою роботи є перевірка можливості використання алюмінієвомідного ливарного сплаву типу АЛ7 (табл.2) зміцненого цирконієм у
якості заміни вище перерахованих сплавів при виготовленні відповідних
міцних та жароміцних деталей.
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Таблиця 1 Склад високоміцних та жаростійких ливарних сплавів на
основі системи Al-Cu [1]
Компоненти, %
Домішки, %
Сплав
Cu
Mn
Ti
Zr
Cd
Інші
Fe
Si
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4,50,60,15АМ5
≤0,2 ≤0,3
5,3
1,0
0,35
4,50,35- 0,150,07АМ4,5Кд
≤0,15 ≤0,2
5,1
0,8
0,35
0,25
4,50,50,15- 0,05- 0,04ВАЛ14
≤0,15 ≤0,2
5,0
0,9
0,35
0,25
0,12
(0,85,50,60,051,2) Ni
АЛ33
≤0,3 ≤0,3
6,2
1,0
0,25
(0,150,3) Ce
4,90,60,15- 0,05(0,6ВАЛ-18
≤0,5 ≤0,3
5,5
1,0
0,35
0,25
1,0) Ni
Таблиця 2 Хімічний склад алюмінієво-мідного ливарного сплаву АЛ7
[1]
Сплав
АЛ7

Cu
4,05,0

Mn
-

Компоненти, %
Ti
Zr
-

-

Cd

Інші

-

-

Домішки, %
Fe
Si
≤1,0

≤1,2

Методика проведення досліджень
Плавка ливарного сплаву АЛ7 проводилась в лабораторній печі опору
СШОЛ-4,6/12-М3. В розплавлений і доведений до 850°С рідкий алюміній
марки АЛ7 вводили пруток міді електролітичної чистоти і ретельно
перемішували розплав, зливаючи його після обробки у виливницю
пофарбовану фарбою на основі оксиду цинку та підігріту до 200°С.
Подрібнену до величини зерен порошку 0,05-0,2 мм 85 % алюмінієвоцирконієву лігатуру наносили на ретельно очищену поверхню алюмінієвомідного розплаву доведеного до температури 750-900°С, що знаходився у
керамічному тиглі печі опору СНОЛ-1,6.2,5.1/11-М2 після чого розплав
механічно перемішувався протягом 2 хвилин та вистоювався в печі при
температурах вказаних вище протягом 10 хвилин. Після видалення
незначної кількості шлаку сплав розливали в кокіль з метою отримання
зразків для механічних досліджень. Термообробку проводили у печі
СНОЛ-1,6.2,5.1/11-М2 за режимом Т5 (нагрів під гартування протягом 5 годин до
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температури 525°С. Гартування у воду. Штучне старіння при 180°С протягом 5
годин).
Результати досліджень
Для аналізу результатів досліджень розроблено повний факторний
експеримент виду 22 [2].
Прийнято позначення факторів:
Кількість лігатури цирконію,
що вводимо у розплав
1=1….2 %;
Температура розплаву
2=750…900°С;
У якості відгуків прийняті наступні позначення:
Тимчасовий опір розриву
y1, МПа
Відносне подовження
y2, %
План експерименту та отримані результати представлені у таблиці 3.
Таблиця 3 План експерименту та отримані результати зміцнення
алюмінієво-мідного сплаву АЛ7 цирконієм
Фактори
Відгуки
х1

х2

y1
(литий)

y1
(Т5)

y2
(литий)

y2
(Т5)

1
2

750
750

179,1
211

329,5
364,9

3,75
7,1

3,2
5

1
2

900
900

157
203

257,9
359,6

3,2
3

1,25
3,25

Отримані наступні рівняння регресії, що описують залежність границі
міцності та відносного подовження зразків алюмінієво-мідного ливарного
сплаву АЛ7 для литого та термообробленого за режимом Т5 сплаву:
y1=187,525+77,9x1-30,1x2+14,1x1x2
y1=327,975+137,1x1-76,9x2+66,3x1x2
(після обробки за режимом Т5)
y2=4,263+3,15x1-4,65x2-3,55x1x2
y2=3,175+3,8x1-3,7x2+0,2x1x2
(після обробки за режимом Т5)
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Аналіз рівняння регресії показує, що тимчасовий опір розриву
збільшується із збільшенням кількості введеного цирконію або при
одночасному збільшенні кількості цирконію у розплаві та підвищенні
температури розплаву. Просте підвищення температури розплаву знижує
міцність. Це характерно як для литого так і для термообробленого за
режимом Т5 відливка. Збільшенню відносного подовження також буде
сприяти введення цирконію до розплаву. Зниженню відносного
подовження сприяє просте підвищення температури розплаву. Проте
збільшення кількості цирконію у розплаві з одночасним підвищення
температури буде суттєво знижувати відносне подовження тільки литого
металу практично не знижуючи цю величину для металу обробленого за
режимом Т5.
Найбільш високі показники для однієї з відливок після термообробки
за режимом Т5 (т=377,8 МПа, =5,5 %) отримані при наступних
параметрах плавки - температура 900°С та кількість введеного зміцнювача
до 2%.
Для порівняння наведемо у таблиці 4 механічні властивості сплавів
АМ5, АМ4,5Кд, ВАЛ14, ВАЛ18 та АЛ33.
Таблиця 4 Механічні властивості високоміцних та жароміцних
сплавів системи Al-Cu [1]
Механічні властивості відливків
при литті в піщану форму при 293К
Сплав
в, МПа
, %
АЛ7
240
4
АЛ7 модифікований фторидом
цирконію у складі флюсу після
365
5
гартування
АМ5
350
6
АМ5 модифікований фторидом
цирконію у складі флюсу після
383
2,91
гартування
АМ4,5Кд
420
7
ВАЛ14
460
10
АЛ33
280
2
ВАЛ18
300
2
Мікроструктура алюмінієво-мідного ливарного сплаву типу АЛ7
модифікованого цирконієм.
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В модифікованому сплаві типу АЛ7, утворюється декілька потрійних
сполук, але у рівновазі із алюмінієвим твердим розчином можуть
знаходитись лише фази CuAl2 і Al3Zr.
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 типу АЛ7 модифікованого цирконієм наведені на
рисунках 1 і 2.

а)

б)

в)
Рис. 1 Алюмінієво-мідний ливарний сплав АЛ7, зміцнений цирконієм:
а) у литому стані; б) у термообробленому стані за режимом Т5; в) розподіл
міді в алюмінієво-мідному ливарному сплаві АЛ7
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Рис. 2 Розподіл цирконію в алюмінієво-мідному ливарному сплаві
АЛ7
Порівнюючи мікроструктуру литого і термообробленого сплаву
можна дійти висновку, про суттєве зменшення області існування
інтерметалідних мідних фаз на кордонах зерен (після обробки по Т5). При
цьому після термообробки розміри самих зерен значно зменшуються,
поліпшуючи механічні характеристики. Рис. 3.1Х г) говорить про те, 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 дендритних осередків, утворюючи твердий каркас, що
перешкоджає пластичній деформації матеріалу
Висновки
1. Введення цирконію із лігатури в кількості до 1 % дозволяє
збільшити міцність на розрив алюмінієво-мідного ливарного сплаву АЛ7 з
240 МПа до 329,5 МПа. Величина відносного подовження при цьому
складає 3,2 %.
2. Введення цирконію із лігатури в кількості до 2 % дозволяє
збільшити міцність на розрив алюмінієво-мідного ливарного сплаву АЛ7 з
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240 МПа до 365 МПа. Величина відносного подовження при цьому складає
5 %.
3. Міцність алюмінієво-мідного ливарного сплаву АЛ7 зміцненого
цирконієм перевищує міцність складно легованих сплавів АМ5, АЛ33,
ВАЛ18. Відносне подовження сплаву АЛ7 або перевищує відносне
подовження вищевказаних сплавів або залишається на приблизно тому ж
рівні.
4. Порівнюючи мікроструктуру литого і термообробленого сплаву
можна дійти висновку, про суттєве зменшення області існування
інтерметалідних мідних фаз на кордонах зерен (після обробки по Т5). При
цьому після термообробки розміри самих зерен значно зменшуються.
Література
1. Меркулова Г. А. Металловедение и термическая обработка цветных сплавов:
учеб. пособие. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2008. – 312 с.
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УДК 669.187.56
ОТРИМАННЯ ФЕРОТИТАНУ МАРКИ FeTi40Al10
АЛЮМОТЕРМІЧНИМ СПОСОБОМ
Д. А. Казарін, М. П. Волкотруб, М. І. Прилуцький
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Метою даної роботи було вдосконалення алюмотермічної
технології, за рахунок підбору та розрахунку шихтових матеріалів
таким чином, щоб технологія забезпечувала отримання феротитану з
ільменітового концентрату з вмістом титану на рівні 40–43 мас. %, без
додавання титанових відходів
Целью
данной
работы
было
совершенствование
алюминотермической технологии, за счет подбора и расчета шихтовых
материалов таким образом, чтобы технология обеспечивала получение
ферротитана из ильменитового концентрата с содержанием титана
на уровне 40-43 масс. %, Без добавления титановых отходов
Improvement of aluminothermic technology, by selecting and calculation
of charge materials was the purpose of this work so that the technology
provided receiving ferrotitanium from an ilmenite concentrate without
addition of titanic waste with the maintenance of the titan at the level of 40-43
mas. %
Вступ
Підвищення якості сталей та надання їм спеціальних властивостей
(корозійної стійкості, термічної стабільності, більш високих характеристик
міцності та ін.) забезпечується використанням в металургійних процесах
феросплавів, компоненти яких виконують роль легуючих елементів.
Одним з найбільш поширених і технологічно ефективних сплавів є
феротитан, який вводиться в розплав в процесі плавки для легування,
розкислення і дегазації металу [1]. Так, наприклад, в корозійностійких
сталях титан зменшує інтеркристалічну корозію і покращує зварюваність
[2]. У корозійностійких і жароміцних сталях він використовується як
стабілізатор, який пов’язує вуглець і перешкоджає утворенню карбідів
хрому. Вміст титану в феротитані регламентується нормативними
документами, зокрема ДСТУ 4761-91.
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Горно-металургійний комплекс України володіє великими запасами
титану. Титанові руди поширені в Україні у межах Українського
кристалічного масиву, особливо на сході Волині (Іршанське родовище) та
в центральному Придніпров’ї (Самотканське — найбільше з усіх).
Українські титанові руди належать до екзогенних мінералів,
представлених здебільшого ільменітом (FeTiO3), рутилом (ТіО2),
аризонітом та лейкоксеном. Споруджений на базі Самотканського
родовища Вольногірський горно-металургійний комбінат за часів СРСР
забезпечував кольорову, хімічну промисловості та виробництво
феросплавів високоякісними концентратами [3].
В металургії феротитану основною сировиною є ільменітові,
титаномагнетитові та титаноцирконієві руди [1, 2].
Основну кількість феротитану отримують із ільменітових
концентратів (FeO·TiO2), як правило, алюмотермічним способом [4-6].
Відновлення титану з ільменіту алюмінієм відбувається по реакціям [7]:
ТiO2 + 1/3 Аl = 1/2 Тi2О3 + 1/6 А12О3; ΔG°Т = – 85270 + 2,1 Т, кДж/моль;
Тi2О3 + 2/3 Аl = 1/3 Аl2О3 + 2ТiO;

ΔG°Т = – 41860 + 14,1 Т, кДж/моль;

2ТiO + 4/3 Аl = 2Тi + 2/З Аl2О3;

ΔG°Т = – 114950 + 48,64 Т, кДж/моль.

Оксид ТіО має основні властивості й здатний вступати в реакції з
глиноземом, утворюючи ТiO·Аl2О3, що веде до зниження активності ТіО і
ускладнює відновлення титану. Для уповільнення процесу зв’язування ТіО
з глиноземом у шихту вводять свіжевідпалене вапно. Оксид кальцію
заміщає ТіО, утворюючи CaO·Аl2О3. Надлишок CaO в шихті призводить
до небажаного зниження активності діоксиду титану за реакціями:
CaO + ТiO2 = CaO·ТiO2; 2CaO + ТiO2 = 2CaO·ТiO2
Вапно сильно впливає на в’язкість та рідкотекучість шлаку.
Оптимальною його кількістю вважається ~ 20 % від маси алюмінію.
Як вже було відзначено, алюмотермічний спосіб отримання
феротитану є найбільш поширеним. За останні роки він був значно
вдосконалений і застосовується в декількох варіантах як у звичайному
позапічному, так і з використанням електричних печей з попереднім
підігрівом шихти. Шлаки феротитану довідновлюють з отриманням
високоглиноземистого (68–78 % Аl2О3) напівпродукту з 14–17 % CaO, який
використовується як клінкер для отримання високоглиноземистого
цементу.
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Постановка задачі
Автори робіт [1, 2] стверджують, що алюмотермічним способом
отримати феротитан з вмістом в ньому титану понад 30–32 % мас.
неможливо. Зокрема, в роботі [3] вказується, що на 1 базову тону
феротитану витрачається: 880 кг ільменітового концентрату, 405 кг
алюмінієвого порошку, 23 кг феросиліцію, 190 кг залізної руди, 105 кг
вапна, 75 кг відходів титанових сплавів. Феротитан, що отримують має
наступний хімічний склад (мас. %): 30-32 Ti; 4,5-8,1 Si; 8-11 Al; 0,03-0,05 P
i 0,02 S.
Метою ж цієї роботи було отримання алюмотермією FeTi з вмістом в
ньому титану в межах 40–43 % мас. без додавання титанових відходів.
Результати досліджень
Розрахунок шихти для виплавки феротитану вели на 100 кг
титанового концентрату. Плавки проводили в тиглі (Н 200 мм, Ø 160 мм),
футерованому сумішшю магнезитового порошку (95 %), рідкого скла (0,7
%) і вогнетривкої глини (4,3%). Товщина футерівки 25–30 мм.
З практики виробництва феротитану [4] нормальний перебіг
алюмотермічного процесу досягається при питомій теплоті 2550–2600
кДж/кг шихти. Відсутню частину тепла отримували за рахунок підігріву
шихти і тигля. Виходили з того, що кожні 100 С підігріву підвищують
питому теплоту процесу на 125,6 кДж/кг.
Склад шихти:
Ільменітовий концентрат
Алюмінієва крупка
Феросиліцій 75 %-й
Залізна руда
Вапно
Поварена сіль
Всього

1000 г
450 г
10 г
30 г
90 г
2г
1,82 кг

Додавання в шихту феросиліцію забезпечує отримання силіциду
титану Ti5Si3, що забезпечує підвищення вилучення титану та знижує
кінцевий вміст алюмінію в сплаві.
Склад осаджувача:
Залізна руда
Алюмінієва крупка
Феросиліцій 75%-й
Вапно

60 г
15 г
5г
10 г
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В тигель завантажували 1/3 шихти, засипали запальну суміш (магнієва
стружка + Fe2O3) і запалювали паяльною лампою. Після початку процесу
на поверхню подавали шихту таким чином, щоб поверхня розплаву була
нею закрита. Хімічний склад шихтових матеріалів для виплавки феротитану
наведено в табл.1
Таблиця 1 Хімічний склад шихтових матеріалів для виплавки
феротитану
Хімічний склад, %
Матеріал
TiO 2 FeO Fe 2 O 3 SiO 2 MgO CaO Al 2 O 3 Cr 2 O 3 MnO
Титановий
концентрат
(розсипного
63
8,1
20
1,78 0,13 0,13 2,02 2,92 0,95
родовища)
відпалений
Залізна
89,4
5,1
2
3,11
0,37
окалина
Залізна руда

0,031

-

89,4

9,1

0,52

0,24

0,39

0,021

-

Вапно
відпалене

-

-

-

5

-

90

2

-

-

Було проведено ряд лабораторних плавок. Результати однієї з них
(далі плавка № 1) наведені нижче.
При проведенні плавки № 1 використовували ільменітовий
концентрат ММК ім. Ілліча, алюмінієву крупку (95 % Al) НТУУ «КПІ»,
залізну руду НТУУ «КПІ», феросиліцій 75%-й, вапно ММК ім. Ілліча.
Шихту і тигель підігрівали до 400 С. Вихід титану становив 75,14 %.
Хімічний склад сплаву і шлаку плавки № 1 наведено в табл. 2 й 3
відповідно.
Таблиця 2 Хімічний склад феротитану плавки № 1, %
Тi
Fe
Al
Cr Mn Si
Ca Mg Cu Nb Sn
43,5 34,9 14,1 1,04 0,96 3,81 0,34 0,32

0,1

0,1

Pb

п.п

0,35 0,35 0,31

Таблиця 3 Хімічний склад шлаку плавки № 1, %
Al2O3 SiO2 Fe2O3 Na2O MgO TiO2 MnO CaO

K2O

п.п

45,7

0,21

0,48

12,7

3,61

0,34

5,1

22,6
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Процес відновлення протікав спокійно, без викидів. Спостерігалося
виділення газів.
На рис.1 показана структура отриманого феротитану.

Рис.1 Структура зразка феротитану отриманого алюмотермічним
способом
Фазовий склад представлений в основному титанідами TiFe (TiFe2).
Оксидні включення представлені в основному ільменітом FeO·TiO2,
оксидом титану TiO2 і оксидами заліза. Темні плями – пори й неметалічні
включення. Мікрорентгеноспектральний аналіз зразків виконували на
растровому електронному мікроскопі РЕМ 106і, (SELMI, Україна).
Фазовий склад визначався на рентгенівському дифрактометрі (XRD)
багатоцільового
призначення
з
горизонтальним
розташуванням
досліджуваного зразка RIGAKU (Японія).
На підставі отриманих результатів авторами цієї роботи розроблена і
передана на Хіміко-металургійну фабрику ММК ім. Ілліча технологічна
інструкція з виробництва феротитану алюмотермічним способом марки
FeTi40Al10 по ДСТУ 4761-91 з ільменітового концентрату. Інструкція
складається з семи основних положень: призначення, шихтові матеріали,
вимоги до шихтових матеріалів, обладнання для виробництва феротитану,
підготовка шихтових матеріалів до плавки, порядок проведення плавки та
умови безпеки праці. Згідно положення про порядок проведення плавки на
1т. феротитану витрачається: 1498 кг ільменітового концентрату, 690 кг
алюмінієвої крупки, 90 кг залізної руди, 23 кг феросиліцію 75%-го, 135 кг
вапна та 25 кг повареної солі.
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Висновки
Проведені експерименти засвідчили, що при правильному розрахунку
шихти і дотриманні оптимальних технологічних параметрів процесу
алюмотермічним способом можна отримувати феротитан марки
FeTi40Al10 з ільменітового концентрату (TiO2 не менше 63 %), без
додавання титанових відходів, що веде до зниження собівартості процесу.
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УДК 669.054.2
ТЕНДЕНЦІЯ СВІТОВОГО І ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
НАПІВПРОВІДНИКОВОГО КРЕМНІЮ
А. С. Кириченко, Д. Ф. Чернега
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В статті розглянуті тенденція світового і вітчизняного
виробництва напівпровідникового кремнію. Приведені різні технології
виробництва полікристалічного кремнію на світовому ринку
В статье рассмотрены тенденция мирового и отечественного
производства полупроводникового кремния. Приведены различные
технологии производства поликристаллического кремния на мировом
рынке
The article deals with the trend of world and domestic production of
semiconductor silicon. Present various polysilicon production technology on
the world market
Вступ
Останнім часом економіка України, яка має стійку позитивну
динаміку розвитку, зіткнулась з проявами енергетичної кризи. Причиною
цього є певні прорахунки в пріоритетах та перспективах розвитку
енергетики держави, її залежність від зовнішніх чинників (насамперед
практично монопольного надходження енергоносіїв з Росії), зростання цін
на світовому ринку, обмеженість природних енергетичних ресурсів у
земних надрах. За розрахунками експертів нафти вистачить на 43 роки,
газу на 56 років, урану на 30 років, вугілля на 170 років [1]. Внутрішніми
чинниками, що сприятимуть подальшим проявам енергетичної кризи є
відсутність ефективних практичних дій та державної підтримки заходів
енергозбереження у виробництві та комунальній сфері, не сприйняття в
Україні світових тенденцій і пріоритетів розвитку альтернативної
енергетики та інфраструктури її забезпечення, поспішна переорієнтація на
стрімке нарощування потужностей українських АЕС без огляду на
наслідки технологічної катастрофи у Чорнобилі. Європейська комісія з
енергетики встановила, що при існуючих темпах зростання світових
енерговитрат у 2050 році можлива світова економічна катастрофа.
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Тому, одним із стратегічних шляхів розв’язання проблемних питань у
енергозабезпеченні України може стати використання нетрадиційних
екологічно чистих відновлювальних джерел енергії, перш за все енергії
сонця. Розвитку енергетики на основі сонячного випромінювання
приділяється найбільше уваги через її екологічну безпеку та практичну
невичерпність.
В основу аналізу покладені відомості, запозичені з ряду наукових
публікацій [3–7], а також з тематичних електронних періодичних видань за
період з 2000 до 2010 рр..: «Наука та інновації»” (науково-практичний
журнал); «Електроніка. Наука. Технологія. Бізнес»; «Комп’ютер-Прес»;
«EE Times», «The Chemical Journal»; «Nano Letters»; «Digital Daily Didest»
та ін.
Постановка задачі
Вивчення сучасного стану і перспектив розвитку альтернативної
енергетики у світовому масштабі та Україні зокрема;
Обґрунтування
необхідності
розвитку
електронного
машинобудування з метою освоєння широкомасштабного виробництва
обладнання, матеріалів та комплектуючих для сонячної енергетики.
Результати дослідження
Близько 80% полікристалічного кремнію (далі – ПКК) у світі
виробляється за Сіменс-процесом, який полягає в хімічному осадженні
ПКК з газової фази в реакторі фірми Сіменс (chemical vapor deposition,
CVD). Основним носієм кремнію в цій технології є переважно
трихлорсилан (далі – ТХС).
Однак, Сіменс-процес є дуже енерговитратним, а використання як
сировини ТХС створює значні екологічні ризики. Тому велика увага
приділяється альтернативним технологіям, таким як виробництво ПКК у
реакторах киплячого шару (Fluided Bed Reactor, FBR), пряме очищення
технічного (металургійного) кремнію (Metallurgical Grade) тощо. І хоча
альтернативні Сіменс-процесу технології охоплюють порівняно малу
частку ринку ПКК, у найближчому майбутньому їх внесок буде стрімко
зростати (з 10% в 2006 р. до 25% в 2010 р.) (рис. 1, 2).
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Рис. 1 Різні технології виробництва ПКК на світовому ринку

Рис. 2 Частка виробництва кремнію на основі ТХС та інших
технологій
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У табл. 1 показано потужності основних світових виробників ПКК, на
рис. 3 – загальний обсяг світового виробництва, а на рис. 4 – розподіл
обсягів його виробництва між країнами та виробниками. На поточний
момент основними сферами використання ПКК є електроніка й
фотогальваніка. Співвідношення ПКК для цих галузей у загальному обсязі
його споживання показано на рис. 5.
Таблиця 1 Потужності основних світових виробників ПКК в 2006–
2010 рр., т
Роки
Компанія
2006
2007
2008
2009
2010
Hemlock
10000
10250
14250
19500
36000
Wacker
6500
10000
10000
10000
14500
Tokuyama
5300
5300
5500
7000
8400
MEMC
4600
6200
8500
8500
8500
REC
5250
5633
6667
10350
13450
Mitsubishi
3000
3150
3350
3550
3550
Sumitomo
800
955
1155
1225
1250
Інші
1500
2000
5500
6000
6500
Разом
36950
43488
55172
66125
92150

Рис. 3 Співвідношення ПКК різної якості в загальному обсязі
споживання
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Рис. 4 Загальний обсяг світового виробництва полікристалічного
кремнію

Рис. 5 Основні світові виробники «чистого» кремнію
Суттєве зростання виробництва кремнію «сонячної» якості зумовлено
тенденцією поступального збільшення потужності, що виробляється
сонячними батареями (рис. 6).
Таким чином, обсяги ПКК, що використовується в електроніці й
фотогальваніці, співвідносяться приблизно як 60% до 40%. Вимоги до
ПКК для цих галузей дещо суперечливі: та частина, яка йде в електроніку,
має бути максимально очищена від дрібних домішок і мінімально
компенсована (вміст донорів у тестових зразках n-типу має відповідати
питомому опору не менше ніж 5000 Ом • см, а акцепторів у кристалах pтипу не менше ніж 8000 Ом • см). Цей рівень якості забезпечується
підвищеним відбором домішкових фракцій при ректифікації ТХС (табл. 2).
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Рис. 6 Динаміка зростання світових потужностей електроенергії
«сонячних» батарей
Таблиця 2 Вимоги до чистоти трихлорсилану
Якість
Показник
«Сонячний»
Всі металсилани
5 ppmw
Фосфор
3ppmw
Бор
1 ppmw
Миш’як
0,5 ppmw
Всі метали
100 ppb

«Електроний»
0,2 ppmw
0,3 ppmw
0,1 ppmw
0,01 ppmw
10 ppb

Для кремнію, що йде у фотовольтаїку, вимога дешевизни стимулює
використання більш забрудненого кремнію («брак» електроніки). Однак
для фотовольтаїки вельми істотною є вимога зниження вмісту в кремнії
рекомбінаційних домішок (зокрема, домішок важких металів). Останнім
часом спростовується міф про те, що фотогальваніка може працювати на
відбракованому кремнії електронної якості. Можна говорити про можливе
злиття (конвергенцію) в найближчому майбутньому технічних вимог до
кремнію «електронної» і «сонячної» якості. На наш погляд, найкраще
рішення питання – перехід на моносиланову технологію отримання ПКК,
оскільки, на відміну від ТХС, моносилан – це газ, і в ньому не можуть
міститися гідриди важких металів.
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
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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
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
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(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 (рис.8) сьогодні
займаються всього п’ять компаній – «Піллар», ООО «Квазар», ЗАО
«Пролог -Семікор», ОАО «Чисті метали», ОАО «Напівпровідниковий
завод». Компанія «Піллар» та ООО «Квазар» працює з 1991 року і є
головним гравцем на українському ринку монокремній з часткою близько
80%. ЗАО «Пролог Семікор» виробляє в середньому 300 т продукції на рік.

Рис. 8 Середньорічні обсяги виробництва “сонячного” кремнію в
Україні
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
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.
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УДК 669.054.2
ОТРИМАННЯ КРЕМНІЮ СОНЯЧНОЇ ЧИСТОТИ МЕТОДОМ
ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
А. С. Кириченко, Д. Ф. Чернега
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Дана робота демонструє можливість ефективного та економічно
вигідного очищення металургійного кремнію методом електроннопроменевого переплаву. Приведений метод дає змогу об’єднати два
способи рафінування, вакуумне та окислювальне в одному циклі та на
одному типу обладнання. Отримані результати рафінування
металургійного кремнію в лабораторній електронно-променевій
установці демонструють промислову життєздатність зазначеного
способу для отримання високочистого кремнію
Данная работа демонстрирует возможность эффективного и
экономически выгодного очистки металлургического кремния методом
электронно-лучевого переплава. Приведенный метод позволяет
объединить два способа рафинирования, вакуумное и окислительное в
одном цикле и на одном типа оборудования. Полученные результаты
рафинирования металлургического кремния в лабораторной электроннолучевой установке демонстрируют промышленную жизнеспособность
данного способа для получения высокочистого кремния
This work demonstrates the possibility of efficient and economic
purification of metallurgical silicon by electron beam melting. Adjusted
method allows you to combine two ways of refining, vacuum and oxidizing in
one cycle and one type of equipment. The results of refining metallurgical
silicon in laboratory electron beam setup demonstrate commercial viability of
this method for high silicon
Вступ
Для потреб напівпровідникової електроніки і для виробництва
кремнію сонячної якості підприємства, що випускають металургійний
кремній, проводять роботи з очищення і рафінування металургійного
кремнію.
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Рафінування кремнію включає ряд процесів, які у різних виробників
можуть
істотно
відрізнятися.
Найбільш
часто
застосовується
електролітичне, вакуумне рафінування, обробка розплаву кремнію
силікатними шлаками, екстракція і кислотне вилуговування, обробка
розплаву активними газами та ін..
Рафінування кремнію починається вже при виливанні кремнію з
ковша або в самому ковші з додаванням незначної кількості флюсу. Цим
способом вдається видалити значну кількість таких домішок як алюміній,
кальцій,
вуглець.
Часто застосовується
рафінування кремнію
електролітичним методом, який дозволяє отримати кремній 99,70-99,99%
[1,2]. Електроліз проводять в розплаві солей при температурі 1000 0С.
Для видалення бору та вуглецю використовують окисне рафінування
(парами води, киснем, оксидом вуглецю, хлором з аргоном або повітрям).
Рафінування хімічною (кислотною) обробкою можна очистити кремній до
99,9% [3].
Однією з перших публікацій по очищенню технічного кремнію від
домішок методом електронно-променевого переплаву була робота авторів
Nonyoshi, Karuhiro Hanazawa, Yoshici Kato (Японія) в 2004 р. [4,5]. Ними
були досліджені процеси очищення технічного кремнію від металевих
домішок і фосфору методом електронно-променевого переплаву і
спрямованої кристалізації. Дослідження показали можливість очищення
кремнію від цих домішок.
Постановка задачі
Метою роботи є дослідження процесу рафінування металургійного
кремнію в вакуумі шляхом випаровування домішок методом електроннопроменевої технології.
Результати досліджень
На підставі положень і законів кристалографії і фізики твердого тіла
була розроблена концепція очищення металургійного кремнію від
домішок.
При переході кремнію з рідкого стану в твердий спочатку йде
кристалізація чистого кремнію, а потім кристалізація з домішками і
відтискування їх на межі кристалів, чим чистіше вихідний кремній, тим
більшого розміру полікристали в масі всього кремнію;
Всі домішки в кремнії можна розділити на три групи, для ефективного
очищення від яких необхідно застосовувати різні технології:
1) домішки володіють більш високим значенням тиску пари ніж
кремній (фосфор, сурма та ін.. домішки).
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2) домішки володіють більш низьким або порівнянним значенням
тиску пари ніж кремній (бор, вуглець).
3) домішки (в основному метали), в яких значно відрізняється
коефіцієнт сегрегації в кремнії.
Очищення від домішок всіх трьох груп здійснюється за допомогою
переплаву, випаровування електронним променем в одній вакуумній
камері, але при різних режимах плавки.
В залежності від чистоти вихідного кремнію процес очищення у
вакуумній камері виконується в паралельному або послідовному варіанті.
При необхідності поза вакуумної камери проводиться додаткове очищення
за рахунок подрібнення, хімічної обробки, сушки кремнію для очищення
від металів.
Запропонована технологія має передбачати етапи обробки:
- дроблення кремнію;
- хімічна обробка
- очищення від бору;
- очищення від фосфору;
- очистка від металевих домішок;
- спрямована кристалізація.
Експерименти були проведені в ООО «АНТАРЕС» м. Києві на
електронно-променевій установці ВТ 03 з газорозрядною гарматою типу
ВТР і з мідним водоохолоджуючим тиглем.
Проведено плавки з технічним кремнієм підприємства «KazSilicon»
(Казахстан). Режими плавки і результати вимірювань параметрів кремнію
наведені у таблицях № 1, № 2, № 3.
Таблиця 1 Режими електронно-променевої плавки
№
Значення
Параметри
Примітки
п\п
параметру
Напруга
1
джерела
30
променя, кВ
На початку струм плавно підвищується
Струм
до початку плавлення, при повному
2
0,5 - 2,5А
променя, А
розплаві витримується протягом
заданого часу
3

Вакуум, мм
рт. ст.

110-3

Заданий вакуум підтримується протягом
всього процесу
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Таблиця 2 Електричні параметри кремнію фірми «KazSilicon»
(Казахстан) до/після електронно-променевої плавки
Значення параметрів
Найменування
№
Одиниці
електрофізичних
Вихідний
Кремній після
п\п
вимірювань
параметрів
кремній
плавки
1
Тип провідності
Р
Р
р
0,005 2
Питомий опір
Омсм
0,15 - 0,30
0,010
1,5 (годні)
0,3 (поворотні
Вага завантаження
кг
2
3
відходи)
0,2 (втрати)
Таблиця 3 Концентрація домішок в кремнії фірми «KazSilicon»
(Казахстан) до/після електронно-променевої плавки
Концентрація домішок, ppma
Елементи
Вихідний кремній
Кремній після плавки
Li
0,08
0,0010
13,1268
10,8122
B
(5,07ppmw)
(4,17ppmw)
Na
0,23
2,5003
Mg
0,4302
0,008
Al
3,6331
0,0793
15,439
0,9675
P
(17,07ppmw)
(1,07ppmw)
K
0,18
2,6084
Ca
6,2261
0, 2217
Ti
2,3182
2,5567
Cr
0,1351
0,5207
Mn
5,8887
0,4067
Fe
65,0443
6,4596
Ni
0,1111
0,1248
Cu
0,3334
0,3906
As
0,1082
0,2515
Br
0,4612
0,0457
Mo
0,08
0,9602
Sb
0,0644
0,0026
W
0,16
0,0292
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Плавка рафінованого кремнію виробництва фірми «KazSilicon»,
результати якої наведені в таблицях №2 і №3, призвела до збільшення
питомого опору кремнію (див. табл. №2) з 0,005 - 0,01 Омсм до 0,15 - 0,3
Омсм, що свідчить про істотне очищення кремнію від домішок, що
знижують питомий опір. З таблиці №3 видно, що в кремнії зменшилася
концентрація ключових забруднюючих елементів бору з 13,12 ppma (5,07
ppmw) до 10,81 ppma (4,17 ppmw) і фосфору з 15,44 ppma (17,07 ppmw) до
0,96 ppma (1,07 ppmw), зменшилася концентрація заліза з 65,04 ppma до
6,46 ppma, зменшилася так само концентрація домішок алюмінію, кальцію,
марганцю.
Висновки
Результати даної роботи демонструють, що при рафінуванні
металургійного кремнію методом електронно-променевого впливу у
вакуумі можна поєднати очистку кремнію в один цикл та на одному типі
обладнання - в електронно-променевих установках. Використовуючи
металургійний кремній з початковою чистотою 98,3% (70,07 ppm домішок)
за один процес можна отримати кремній, чистота якого становить
99,9994% (5,93 ppm домішок). Плавка кремнію за допомогою електронного
променя дозволяє ефективно видалити з кремнію металеві домішки та
фосфор, в той же час концентрація бору зменшується лише на 15-20%.
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УДК 681.51.007.57:669.184
ПОЗАПІЧНА ОБРОБКА СТАЛІ МЕТАЛОДОБАВКАМИ,
ОТРИМАНИМИ В МДМ
Х. І. Кириченко*
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В даній роботі наведена схема магнітодинамічного агрегату та
види металодобавок для ковшової обробки сталі, що виготовлені МДМ.
Розглянуто підвищення ефективності сталеплавильних процесів шляхом
підготовки комплексних розкиснювачів з введенням їх у ківш у рідкому
стані
В данной работе представлена схема магнитодинамического
агрега-та, виды металодобавок для ковшовой обработки стали,
изготовленных в МДМ. Рассмотрено повышение эффективности
сталеплавильных
процессов
путем
подготовки
комплексных
раскислителей с введением их в ковш в жидком состоянии
In this paper, the scheme magnetodynamic unit and types addition for
ladle treatment of steel that made MDM. Considered improve steelmaking
processes through of training deoxidizing agents complex with the
introduction of them into buckets in the liquid state
Вступ
Україна за об’ємами металургійного виробництва входить в першу
десятку держав світу. В теперішній час в нашій країні значна кількість
металургійних підприємств з великим зношенням основних фондів, який
значно перевищує закордонний рівень, дефіцит енергоносіїв й інших
ресурсів створили в чорній металургії ряд складних проблем. При цьому
питомі витрати енергії і матеріалів суттєво перевищують середні закордоні
показники, а металургійне виробництво є одним із найбільш енерго- і
матеріалоємним у вітчизняній промисловості. Ці проблеми поглиблюються
необхідністю підвищення конкурентоздатності продукції, зниженням її
собівартості й підвищенням якості.
___________________
*робота виконана під керівництвом
д.т.н., професора В.С.Богушевського, НТУУ «КПІ»
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Суттєві ресурси витрачаються при проведені операцій легування
сталі. Актуальним є використання такого резерву економії добавок як
отримання сталі з вмістом легуючих елементів на нижній границі їх
концентрацій, що допускається марочним складом. Але це можливо тільки
при забезпечені гарантованої стабільності засвоєння легуючих і
однорідного їх розподілення в сталі. Широке використання технологій, що
передбачають додавання в сталь легуючих металів в твердому стані,
призводить до їх значних втрат на угар, нерівномірності розподілення в
об’ємі сталі й необхідності її перегрівання. Це негативно впливає на
стабільність властивостей металу [1].
Для вирішення цих проблем необхідна модернізація виробництва з
пріоритетним використанням новітніх технологій та обладнання. Світова
практика виплавки металів показала, що позапічна обробка в змозі істотно
знизити витрати на матеріали при одночасному підвищенні якості металу.
Постановка задачі
Метою досліджень є підвищення ефективності сталеплавильних
процесів шляхом підготовки комплексних розкиснювачів з введенням їх у
ківш у рідкому стані.
Результати досліджень
Однорідні й гетерогенні металодобавки для ковшової обробки
виготовляли в магнітодинамічних агрегатах. Електромагнітні системи
МДН-агрегату генерують в рідкометалевому контурі електромагнітне
силове поле, що має неоднорідний характер (рис. 1). Канали 1, 2 і 3
утворюють робочу зону 4, що розташована у зазорі електромагніту, який
створює зовнішнє електромагнітне поле з індукцією Bэ. Канали з’єднані з
ванною 6, заповненою розплавленим металом, причому верх каналу 2
перекритий зливним металопроводом 7, наконечник якого виконано із
провідного матеріалу. Метал у каналах 1 і 2 й відповідно 3 і 2 разом з
металом у ванні утворює короткозамкнені витки навкруги обмоток двох
індукторів, що виконані із магнітопроводів 8 з обмотками 9. Обмотки цих
індукторів і електромагніта 5 мають незалежне електроживлення. При
живлені обмоток індукторів змінним струмом, що відрізняється в
загальному випадку за величиною і фазою, в розплавленому металі
наводяться струми Iк1 і Iк2, які показані на рис. 1 у вигляді струмових
контурів. У результаті взаємодії цих струмів із зовнішнім змінним
магнітним полем в зазорі робочої зони агрегату виникає складна картина
розподілення електромагнітних сил, що мають у загальному випадку як
“x” так і “y” складові. При зміні амплітудних і фазних значень цих струмів,
а також фази зовнішнього поля збудження змінюється співвідношення між
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складовими електромагнітної сили. Це у свою чергу дозволяє управляти
перепадами тисків на границях робочої зони й співвідношенням
швидкостей транзитного потоку vt, що протікає із каналів 1 і 3 в
металопровід 7, а також циркуляційним потоком vc, завдяки якому
відбувається перемішування розплаву у ванні [2].
Процес ковшового легування сталі манганом досліджувався при
випуску сталі у ківш ємністю 160 тонн. Випуск плавок тривав 8 – 10 хв.
Необхідна кількість мангану у складі феросплавів, вводилася у ківш при
випуску плавки. При введені твердих сплавів у ківш угар мангану складав
10 – 20 % [3]. Кінцеве розкиснення сталі проводилось у ковші (45 або 65
%) FeSi (0,8 або 0,6 т) і алюмінієм. Питома витрата алюмінію для
низьковуглецевих сталей була 1,1 кг/т, вуглецевих – 0,5 кг/т. Розкиснювачі
вводились після початку заповнення ковша металом.

Рис. 1 Схема базового магнітодинамічного агрегату типа МДН-6 для
отримання гомогенних і гетерогенних сплавів
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МДН-агрегат (рис. 2) був змонтований на спеціальній площадці.
Відстань від зливного носка агрегату до внутрішнього краю ковша не
перевищувала 3,6 м. Агрегат МДН-6Ф-3,0 складався із МДН-пристрою,
механізму повороту (гвинтовий домкрат з електроприводом) і
електроустаткування, що забезпечувало живлення й управління
електромагнітними системами. Запуск МДН-агрегату проводився на
рідкому чавуні (% мас. – 3,3 C; 0,88 Si; 0,52 Mn; 0,045 S; 0,030 P), шляхом
заливки його дози у прогрітий тигель агрегату. Для завантаження
манганових феросплавів в тигель агрегату використано дозуючий бункер
ємністю 3 т. Бункер знаходився під феросплавним передаточним лотком і
після завантаження в нього потрібної кількості феросплаву краном
подавався до МДН-агрегату, в який розвантажувався через шиберний
затвор. Тривалість плавлення різних доз феросплаву визначалась у
перерахунку на ФМн75. Установлено, що необхідна кількість рідкого
сплаву в період виплавки сталі в печі приготовляється в МДН-6Ф-3,0 при
потужності 280 кВт (без пальника) і 190 – 280 кВт (з пальником) [4].
Метал для проб відбирався спеціальною ложкою із тигля або
заливався в пробницю через зливний носок агрегату. Результати аналізу
показали, що угару мангану в агрегаті не відбувалося, а відхилення його
концентрації від середнього вмісту по об’єму розплаву не перевищувало 
0,4 % мас.

Рис. 2 Магнітодинамічний агрегат для обробки сталі рідкими
феросплавами
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Дозування рідких сплавів мангану проводилося за часом зливу.
Дослідження проводились при обробці низьковуглецевих якісних
конструкційних сталей (ВСт3сп, 20) рідкими феросплавами із вмістом 25
% мас. мангану, якісної вуглецнвої сталі 45 (вміст мангану в сплаві 40 %
мас.) і легованої (манганової) сталі 45Г2 (75 % мас. мангану в рідкому
сплаві).
Результати досліджень зведені в таблицю 1.
Таблиця 1 Засвоєння мангану при ковшовому легуванні сталей
рідкими сплавами, що подані із МДН-6Ф-3,0
Інтервал
Вміст мангану
Угар мангану, %
вмісту Mn
Маса
Сталь,
дози
Середнє
ВідносВ
Абсомарка
сплаву, В печі,
на
не
ГОСТ % мас.
сплаві,
лютне
кг % мас.
розливці,
значенкг
значення
% мас.
ня
0,40 –
ВСт3сп 5521-76
1500 0,22
375
0,460
0,010
3
0,65
0,35 –
20
1050-88
2000 0,18
500
0,490
0,017
5
0,65
0,50 –
45
1050-88
1100 0,22
440
0,510 < 0,005
<1
0,80
1,40 –
45Г2
4543-71
2400 0,28 1800
1,445
0,035
3
1,80
Угар мангану при розкисненні й легуванні рідкими феросплавами не
перевищував 5 %, що значно менше угару при розкисненні твердими
феросплаввами за звичайною технологією.
Аналіз проб сталі з відносно низьким вмістом Mn (<0,50% мас.),
взятих на початку, середині і наприкінці розливання плавок, показав
однорідний розподіл Mn (відхилення від середнього значення дорівнювало
похибки вимірювання 0,005% мас.). При збільшенні концентрації
легуючого елемента відхилення від середнього значення зростало, але не
перевищило 0,015% мас. при вмісті Mn 1,5% мас. (рис.3.). Отримані
результати по засвоєнню і розподілу легуючого елемента в обсязі всієї
плавки дозволили отримати метал з вмістом Mn у нижньої межі інтервалу
необхідного по ГОСТ.
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Mn,
%мас.
1,4
6
1,4
5
1,4
4
1,4
3
1,4
2
1,4
1
1,4
0
0,5
2
0,5
1
0,5
0
0

Нижня межа концентрації Mn по стандарту

6
9
12
15 mст
3
0
0
0
0 ,т
0
Рис. 3 Коливання концентрації марганцю в об'ємі розлитої сталі,
легованої рідким сплавом:
сталь 45Г2;
сталь 45.
Висновки
Промислове використання дослідженого способу легування сталі
рідкими феросплавами перспективно для фіксованого вмісту, насамперед
дорогих і дефіцитних легуючих біля нижньої межі їх концентрації в сталі,
що визначається ДСТУ при скорочені витрати легуючих феросплавів і
лігатур. Угар феросплавів при цьому зменшується в декілька раз.
Для приготування рідких феросплавів доцільно використовувати
МДН-агрегати, що розміщуються безпосередньо поряд із зливним ковшем.
Тривалість виготовлення необхідної кількості феросплавів сумірна з
тривалістю плавки. При цьому можуть додатково використовуватися
пальники.
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Розвиток досліджень особливо перспективний в напрямку підвищення
і стабілізації властивостей сталі, зокрема механічних, при мінімально
допустимому вмісті легуючих елементів в сталі.
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УДК 669.187.58.001.5
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОГО
ПЕРЕПЛАВА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО
СЛОЯ МЕДНЫХ КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ МНЛЗ
В. Г. Кожемякин, В. О. Шаповалов1, О. М. Воробьева2
1

Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины
2
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»

Розглянуті основні етапи руйнування і причини виходу із ладу мідних
кристалізаторів високошвидкісних сортових МНЛЗ. Запропонований
метод відновлення, рафінування, легування і дисперсного зміцнення
поверхневого шару мідних кристалізаторів. Розглянуті сплави на основі
міді, що використовуються для виготовлення кристалілзаторів МНЛЗ
Рассмотрены основные типы разрушения и причины выхода из
строя медных кристаллизаторов высокоскоростных сортовых МНЛЗ.
Предложен метод восстановления, рафинирования, легирования и
дисперсионного
упрочнения
поверхностного
слоя
медных
кристаллизаторов. Рассмотрены сплавы на основе меди, используемые
для изготовления кристаллизаторов МНЛЗ
The main types of destruction and reasons of shutting-down of copper
molds of high-speed sorted CC machines were looked. A method of reduction,
refining, alloying and dispersion hardening of the surface layer of copper
molds were suggested. Considered alloys based of copper used for the
manufacture of molds CCM
Известно, что в металлургическом производстве значительную часть
себестоимости продукции составляют затраты на ремонт агрегатов,
сменное оборудование и запасные части. В связи с этим задача повышения
износостойкости быстроизнашивающихся деталей металлургических
агрегатов, работающих в особо жестких условиях нагрева, напряжений,
агрессивных сред и других неблагоприятных факторов, в настоящее время
является наиболее актуальной.
В связи с этим важнейшей проблемой в черной металлургии является
повышение износостойкости медных стенок кристаллизатора машин
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Это связано с тем, что медь,
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имеющая
высокую
теплопроводность,
обеспечивает
быстрое
формирование корочки металла на поверхности образующегося слитка.
При движении металла через кристаллизатор в зоне взаимодействия
поверхностей происходит значительный абразивный износ меди,
приводящий к изменению исходной геометрии кристаллизатора [1].
Кристаллизаторы работают в экстремальных условиях вне зависимости от
их конструкции при воздействии высоких температур разливаемого металла
и длительному термоциклированию. В стенках кристаллизатора возникают
внутренние напряжения, которые постепенно накапливаются. Уровень этих
напряжений может превысить пределы упругости и в некоторых случаях
предел текучести материала кристаллизатора. В результате длительной
ползучести появляются остаточные напряжение, которые в конечном итоге
приводят к нарушению геометрии кристаллизатора. Ухудшается
равномерность охлаждения кристаллизатора, появляются благоприятные
условия для износа стенок [2].
Выделяют следующие причины выхода из строя кристаллизаторов:
истирание меди, трещины на рабочей поверхности медных облицовок,
коробление кристаллизаторов
и случайные причины, связанные с
небрежностью персонала рис. 1 [3].

Рис. 1 Классификация
кристаллизаторов

повреждений
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На рис. 2 схематично показаны основные типы повреждений
кристаллизаторов на МНЛЗ [2].

Рис. 2 Основные типы повреждения стенок кристаллизатора
Во многих случаях износ медной стенки кристаллизатора и захват
меди отливкой могут быть предотвращены с помощью нанесения на
поверхность кристаллизатора защитных покрытий из хрома, никеля и
сплавов
на
их
основе
химическими,
электрохимическими,
электролитическими,
лазерными
и
плазменными
способами.
Существующие технологии нанесения различных защитных покрытий
позволяют увеличить стойкость медных панелей кристаллизаторов, но
через 10-15 циклов механической обработки и нанесения нового
защитного покрытия слой меди на плите стирается до браковочного
состояния и плита утилизируется.
Решение данной проблемы возможно с помощью разработанного в
ИЭС им. Е.О. Патона метода плазменно-дугового рафинирования
поверхности (ПДРП).
Плазменно-дуговой переплав поверхностного слоя – это безотходная
технология ликвидации дефектов в виде газовых пузырей, крупных
неметаллических включений и окисных плен, образующихся в наружном
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слое слитков и заготовок в процессе их формирования. Этот процесс
разработан с целью замены существующих способов подготовки слитков к
последующей модификации, основанных на удалении дефектного слоя.
Плазменно-дуговой переплав поверхностного слоя проводится в
контролируемой инертной атмосфере в герметичной камере. При
движении заготовки относительно плазмотронов перемещается фронт
плавления и кристаллизации металла и последовательно обрабатывается
вся поверхность заготовки (рис. 3).

Рис. 3 Схема процесса плазменно-дуговой плавки: 1 – обрабатываемая
заготовка; 2 – кристаллизатор; 3 – ванна жидкого металла; 4 – плазмотроны

Рис. 4 Плазменно-дуговая установка ОБ-1957
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Высокопроизводительный процесс переплава поверхностного слоя
при обработке плоских заготовок обеспечивается поддержанием тонкого
слоя жидкого металла по всей ширине заготовки, что достигается за счет
равномерного рассредоточения тепловых потоков от плазменных дуг по
поверхности обрабатываемой заготовки, при котором осуществляется его
рафинирование и формирование качественной поверхности (рис. 5).

Рис. 5. Процесс плазменно-дугового переплава поверхностного слоя
При этом формируется качественная поверхность слитков:
переплавленный слой плотный; трещины, завороты, плены, поры, свищи и
другие макроскопические дефекты в процессе переплава исчезают.
Толщина переплавленного слоя составляет 5…20 мм.
Cовмещение ПДРП с легированием и дисперсионным упрочнением
поверхностного слоя позволит не только восстанавливать медные панели
кристаллизаторов, обеспечивая надежное соединение металла панели с
наплавленным слоем, но и повысить их износостойкость при
незначительном изменении теплопроводности. Благодаря легированию
поверхностный слой приобретает новые свойства с возможностью их
изменения в нужном направлении в зависимости от вводимых
модификаторов и легирующих добавок.
Реальность
разрабатываемой
технологии
подтверждается
проведенными экспериментами. Ранее были получены двухслойные
материалы, такие как сталь-медь (рис. 6). Слои имеют плотное сцепление,
и их целостность сохраняется даже после прокатки [4,5].
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Медь-Хром

Медь

Медь

Сталь

а)

б)

Рис. 6 Легирование поверхностного слоя твердыми добавками:
а) композиция сталь – медь; б) композиция медь-хром
Также автором [6] была разработана технология плазменной наплавки
для повышения долговечности стенок медных кристаллизаторов с
использованием плазмотрона с расширяющимся каналом и дугой, горящей
между катодом плазмотрона и изделием. Порошок на основе Ni-Cr,
содержащий 77 % Ni, 15 % Сг, 0,5 % С, 3,2 % Si, 2,0 % В, до 5 % Fe,
вводится вместе с аргоном, который является одновременно
транспортирующим, плазмообразующим и защитным газом и наносится на
предварительно разогретую поверхность медного кристаллизатора [7].
Данная технология позволяет получить покрытие толщиной до 5 мм с
твердостью в 4 раза выше твердости медной основы. В связи с этим
износостойкость наплавленных стенок существенно повышается.
Исследования показали, что достигаемая прочность сцепления
покрытия с основой исключает его разрушение и сползание со стенок
кристаллизатора во время работы.
Были проведены исследования влияния механических свойств
жароизносостойкого покрытия на медную основу. Твердость на
поверхности наплавленного слоя составляет 75-82 HRB.
Кроме твердости, важным свойством, от которого зависит
эксплуатационная стойкость покрытия, является его прочность и особенно
прочность его сцепления с металлом основы. Оценка уровня прочности показала,
что σв металла наплавки составляет 575 Н/мм2, а медной основы — 230 Н/мм2.
Испытания на срез для оценки прочности сцепления покрытия с
металлом основы показали, что напряжение среза σсреза наплавки вдвое
выше, чем у меди (310 Н/мм2 против 157 Н/мм2). Металл переходной зоны
(σсреза = 200 Н/мм2) также прочнее меди.
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Наплавка в области, примыкающей к меди, имеет мелкодисперсную
структуру. Протяженность этой зоны 0,2-0,3 мм. Далее располагается зона
дендритов, вид которых практически не изменяется до самой поверхности
наплавки.
Легирующие компоненты для поверхностного слоя меди необходимо
выбирать с высокой теплопроводностью, которые обеспечат его
максимальную износостойкость. Исходя из первого требования, стенки
кристаллизаторов изготавливают из меди и медных сплавов. Ресурс таких
кристаллизаторов составляет 100-150 плавок. Для повышения
износостойкости медных стенок используют различные технологические
приемы: легирование, наклеп, нанесение покрытия.
Стойкость кристаллизаторов с медными рабочими стенками в
условиях высокопроизводительной работы МНЛЗ явно недостаточна. При
высоких скоростях разливки температура рабочей поверхности
кристаллизатора приближается к температуре разупрочнения меди.
Разупрочнение материала ведет к пластическим деформациям и
образованию зазоров для затекания жидкой стали. Низкая износостойкость
меди приводит к повышенному износу рабочей поверхности стенок,
особенно в нижней части кристаллизатора и особенно поверхности узких
стенок. Поэтому для стенок кристаллизатора следует выбирать материал с
высокой теплопроводностью, высокой температурой разупрочнения и
высокой износостойкостью (таблица 1) [8].
Таблица 1 Свойства медных сплавов для изготовления стенок
кристаллизаторов
Основные свойства
Температура
при 20ºС
при 300ºС
Марка сплава
разупрочнения
, δ,
,
𝜆,
𝜆,
δ,
ºС
Вт/(м·к) МПа % Вт/(м·к) МПа %
Медь (г/д)
410
60
45
393
50
40
250-280
МСр (х/д)
380
220 20
375
160 25
350
МН2,
180
600 10
240
480
6
550
5КоКрХ (т/о)
БрХ (т/о)
350
280 20
360
220 15
500
БрХ Цр (т/о)
340
330 25
350
280 20
550
БрЦр (х/д)
370
300 15
365
280 15
500
М3РЖ (т/к)
280
200 20
290
180 15
600
Примечание: Г/д – горячедеформированная заготовка; х/д –
холоднодеформированная заготовка; т/о – термообработанная; т/к теплокатанная
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Выводы
Технология плазменно-дугового переплава поверхностного слоя
позволяет наносить поверхностный слой металла с заданными
характеристиками.
Прогнозируется, что совмещение ПДРП с процессами легирования и
дисперсионного упрочнения позволит получать медь для кристаллизаторов
с заданными свойствами и повысить износостойкость при незначительном
изменении теплопроводности легированного слоя.
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УДК 669.187.26
ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАЗМОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
В. С. Косюк, Ю. Я. Готвянський
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
У даній статті розглядаються тенденції використання плазмових
технологій, їх особливості та переваги використання як в металургії ,
так і в інших галузях науки. Особлива увага приділяється новим
плазмовим винаходам
В данной статье рассматриваются тенденции использования
плазменных технологий, их особенности и преимущества использования
как в металлургии, так и в других областях науки. Особое внимание
уделяется новым плазменным изобретениям
Dieser Artikel untersucht Trends bei der Verwendung von PlasmaTechnologien, ihre Funktionen und Vorteile sowohl in der Industrie und in
anderen Bereichen der Wissenschaft. Besonderes Augenmerk wird auf neue
Erfindungen Plasma bezahlt
Використання плазмового нагріву значно спрощує технологію
отримання якісного металу в великих кількостях, покращує умови праці.
Плазма представляє сукупність як заряджених часток (електронів,
протонів, іонів), так і молекул. В цілому заряд плазми – нейтральний. В
той же час, електрони, що вільно рухаються, можуть бути провідниками
електричного струму. Тому, плазма - це електропровідний газ [1].
Основні переваги плазмових процесів: [1]
• висока концентрація теплової енергії та потужності;
• широкий діапазон регулювання потужності;
• можливість зосередити значний потік плазми на зразку, що
обробляється;
• можливість використання механічного впливу плазми;
• можливість використання різних робочих газів, в т. ч. повітря і
водяного пару;
• низька чутливість процесу до домішок у сировині;
• висока швидкість реакції і виходу продукту.
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Висока щільність енергії, величина струму та гарні теплофізичні
характеристики плазми роблять цей засіб особливо ефективним під час
різання високолегованих сталей і сплавів міді з алюмінієм, тобто
матеріалів, які майже не піддаються автогенному різанню.
Основні недоліки плазмових процесів: [1]
• висока енергоємність;
• ряд процесів ще недостатньо досліджений.
Плазмові процеси використовують для: [2]
• синтезу композиційних матеріалів, скла, надчистих металів,
ацетилену, оксиду азоту, ультрадисперсних порошків, (оксид титану);
• вирощування монокристалів;
• відновлення металів з руд;
• для хімічної очистки поверхонь;
• для зварювання тугоплавких металів і сплавів, нержавіючих сталей
(розплавлення країв металів 30000 К); неметалічних матеріалів;
• плазмова різка (товщина до 120 мм);
• нанесення покриттів з будь яких тугоплавких матеріалів з високою
рівномірністю як на провідники струму, так і на матеріали, що не є
провідниками струму.
Плазма може бути середовищем, стимулятором процесу, джерелом
часток. Поверхня твердого тіла, що обробляється, знаходиться в контакті з
плазмою, у випадку, коли плазма – джерело часток, або поза контактом з
плазмою - в другому випадку. В третьому випадку – можливі обидва
варіанта [2].
У плазмових пальниках гази можуть розігріватися до 50000 К. При
цих температурах атоми газу втрачають електрони і виникає іонізований
електропровідний газ — плазма.
В плазмових пальниках електрична дуга виникає або між катодом і
сопловим анодом, що охолоджуються водою (непрямий спосіб), або між
катодом і заготовкою анодом.
Після запалювання допоміжної електродуги, що іонізує струмінь газу
(аргон, водень, азот, їхні суміші, повітря), виникає основна електродуга, де
газ розігрівається за рахунок зростаючих сили струму і напруги. Внаслідок
термічного розширення на початку сопла газ виходить з нього зі
швидкістю звуку.
Плазмову технологію використовують навіть у медицині [3].
Вченими Університету Міссурі був розроблений новий метод
лікування зубів. За допомогою холодної плазми порожнину зуба можна
швидко і ефективно підготувати до пломбування. Американські
дослідники винайшли пристрій, чимось схоже на традиційну бормашину
стоматологів, але обертовий наконечник «страшної» машини замінив
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«язичок» полум'я холодної плазми. В результаті хімічних реакцій плазма
очищає порожнину зуба і вбиває мікроби [3].
Вся процедура підготовки зуба до пломбування займає максимум 30
секунд. Холодна плазма ще здатна міняти властивості порожнини зуба так,
що зчеплення зубного матеріалу з пломбою виходить на 60% міцніше. Цей
метод пломбування дозволяє не тільки збільшити термін експлуатації
самої пломби, але фактично зберегти зуб, який зазвичай через кілька
пломбування доводиться повністю видаляти.
Клінічні дослідження проведуть в Науково-медичному центрі при
Університеті Теннессі. Якщо в результаті цих випробувань не буде
реєструватися побічних ефектів і істотних протипоказань, то вже в 2013
році пристрій на основі холодної плазми надійде в розпорядження
стоматологів [3].
Холодно-плазмова хірургія має великі переваги під час лікування
ушкоджень слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. Використання
такого інертного газу як аргон дозволяє повністю виключити
обвуглювання тканин. Енергія, яку виробляє прилад, дозволяє проводити
точне й акуратне розрізання одночасно з коагуляцією. Тому плазмова
енергія ефективно запобігає крововтраті за будь-яких хірургічних
втручань. До інших переваг цієї хірургії відносяться зменшення часу
операції, велика мобільність, мінімальні вимоги по техніці безпеки і менша
вартість порівняно з лазером. Лікарська практика також доводить, що під
час проведення операцій із застосуванням плазмових технологій
знижується ризик емболії та інших ускладнень. Застосування плазмових
технологій в операціях дозволяє скоротити термін реабілітації пацієнта до
3-4-х годин, уникаючи госпіталізації [4].
Розглянемо застосування плазмових технологій у машинобудуванні.
Різання металів здійснюється стиснутою плазмовою дугою, що горить між
анодом — металом, що розрізається, і катодом — плазмовим пальником.
Стабілізація й стискання струмового каналу дуги, що підвищує її
температуру, здійснюються соплом пальника й обдуванням дуги потоком
плазмоутворюючих газів (Аг, N2, H2, NH4) і їхніх сумішей.
Для інтенсифікації різання металів використовується хімічно активна
плазма (іонізовані хімічно активні гази).
Наприклад, при різанні
струменем плазми, кисень, окиснюючи метал, дає додатковий
енергетичний
внесок у процес різання.
Плазмова дуга розрізає
корозійностійкі й хромонікелеві сталі, мідь, алюміній й інші метали й
сплави, що не піддаються кисневому різанню. Висока продуктивність
плазмового різання дозволяє застосовувати її в потокових безперервних
виробничих процесах.
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Нанесення покриттів (напилювання) здійснюється для захисту
деталей, що працюють при високих температурах, в агресивних
середовищах або піддаються інтенсивному механічному впливу. Матеріал
покриття (тугоплавкі метали, окисли, карбіди, силіциди, бориди й ін.)
вводять у вигляді порошку (або дроту) у плазмовий струмінь, у якому він
плавиться і розпорошується зі швидкістю 100-200 м/с у вигляді дрібних
часток (20-100 мкм) на поверхню виробу. Плазмові покриття відрізняються
зниженою теплопровідністю й добре протистоять термічним ударам [5].
Властивість плазмової дуги - глибоко проникати в метал використовується для зварювання металів. Сприятлива форма «ванни», що
утворилася, дозволяє зварювати досить товстий метал (10-15 мм) без
спеціального оброблення країв. Зварювання плазмовою дугою
відрізняються високою продуктивністю й завдяки стабільності горіння
дуги високою якістю. Малопотужна плазмова дуга при силі струму
0,1...40А зручна для зварювання тонких листів (0,05 мм) [5].
Водяна пара є ідеальним плазмоутворюючим середовищем:
екологічно чистою, вибухобезпечною й безвідхідною, що сприятливо
впливає на санітарно-гігієнічні умови праці.
Висока температура, що має місце в пальнику "Мультіплаз", сприяє
іонізації водню з поглинанням значної кількості тепла. Відповідно при
рекомбінації в області анода (виробу) вивільняється велика кількість
енергії, що сприяє інтенсифікації процесу плавлення металу [6].
При високих температурах, які мають місце в зоні плазмового
струменя, водяна пара може також дисоціювати на водень і гідроксил
(ОН). Останній не розчиняється в металі, будучи високо стійкою
сполукою, сприяючи тим самим поліпшенню поверхні розплавленого
металу (поверхня характеризується металевим блиском).
Об'єднання системи паротворення з розрядною камерою дозволило
створити ефективну систему охолодження електродів пальника за рахунок
використання теплової енергії, що виділяється на електродах, для
паротворення. Такий підхід дозволив створити саморегулюючу систему
охолодження (чим більше потужність, що виділяється на електродах
пальника, тим більше кількість вироблюваного плазмоутворюючого пару).
Цей новий вид плазмових апаратів відрізняється від традиційного
обладнання
портативністю,
екологічною
чистотою,
низькими
експлуатаційними витратами й багатофункціональністю:
• різання - непрямою та прямою дугою;
• зварювання - плазмове та плазмово - дугове;
• пайка - твердим та м`яким припоями.
Завдяки компактній конструкції апаратів найбільш ефективне їх
використання при проведенні всіх видів ремонтних і монтажних робіт "на
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виїзді" у тому числі при ремонті залізничних комунікацій, зв'язку,
сантехніки, систем опалення, холодильників, кондиціонерів, покрівельних
покриттів і т.д. [6].
Плазма - ще мало вивчений об’єкт. Найважливіші технічні положення
фізики плазми не вийшли зі стадії лабораторних розробок. Властивості
плазми активно вивчаються тому, що мають велике значення для науки і
техніки.
Вище викладені перспективи використання плазмових технологій, що
дозволяють зробити висновок про їх важливість та особливість. Адже
плазма стала не тільки невід’ємною частиною металургії, а вже й
зарекомендувала себе в інших галузях науки. На сьогоднішній день плазма
активно вивчається, а деякі її технології в процесі розробки, що дає великі
надії її використання в майбутньому.
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УДК 669.187.26
КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛАЗМОВО-ДУГОВИХ
АГРЕГАТІВ
В. С. Косюк, Ю. Я. Готвянський
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В даній роботі
розглядаються конструктивні особливості
плазмово-дугових агрегатів та переваги їх використання в металургії.
Особлива увага приділяється плазмово-дуговим печам с керамічним
тиглем
В данной статье рассмотрены конструктивные особенности
плазменно-дуговых агрегатов и преимущества их использования в
металлургии. Особое внимание уделяется плазменно-дуговым печам с
керамическим тиглем
Dieser Artikel beschreibt die Design-Merkmale der Plasma-LichtbogenEinheiten und die Vorteile ihrer Verwendung in der Industrie. Besonderes
Augenmerk wird auf Plasma-Lichtbogenofen mit einem keramischen Tiegel
bezahlt
Робота плазмових печей (установок плазмового нагріву) заснована на
використанні газорозрядної плазми в якості теплоносія. Достатня
електрична провідність плазми забезпечує перетворення електричної
енергії в теплову за рахунок струмів провідності, що підводяться через
електроди або порушуваних змінним електромагнітним полем . Оскільки
формування плазми пов'язане з ендотермічним процесом дисоціації та
іонізації газів, плазма характеризується достатньо високим енерговмістом ,
що дозволяє використовувати її в енергоємних пірометалургійних
процесах, в тому числі для плавки високолегованих сталей і сплавів,
прямого відновлення металів з руд і отримання феросплавів [1].
Плазмова піч працює практично безшумно і значно менше виділяє
диму. Плазмові дугові печі застосовують для одержання сталі і сплавів
високолегованих марок високої якості. У цих печах, в результаті меншого
угару, значно економляться легуючі елементи (хром, нікель та ін.), є
можливість регулювати вміст азоту в металі зміною складу атмосфери. У
порівнянні з металом звичайної виплавки, якість металу плазмово-
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дугового переплаву значно вище, а собівартість його нижче собівартості
металу вакуумних плавок.
Плазмова піч із керамічним тиглем (Рисунок 1) – є різновидом
звичайної дугової печі [2].

Рис. 1 Схема плазмово-дугової печі з керамічним тиглем:
1 – плазмотрони; 2 – водоохолодний подовий електрод; 3 – рідкий метал
На відміну від звичайного дугового нагріву плазмово-дуговий
дозволяє [1]:
 нагрівати й плавити метал із більш високими швидкостями;
 істотно спростити процес регулювання довжини дуги й усунути
складне обладнання для переміщення електродів;
 створити над металом атмосферу необхідного складу й
властивостей; виключити навуглецювання металу;
 усунути шумовий ефект дуги; забезпечити горіння дуги в умовах
зміни тиску в широких межах.
Плазмово-дугові печі по відношенню їх конструкції є модифікацією
звичайних дугових сталеплавильних печей, відрізняючись від них лише
тим, що замість електродів встановлюють один або декілька плазмотронів,
а для подачі потенціалу на метал,що нагрівається, в подину закладають
подовий електрод. Для зменшення підсмоктування повітря в простір печі
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кожух печі виконують більш герметичним і ущільнюють всі місця з’єднань
[1,3].
На одному з вітчизняних металургійних заводів працює плазмоводугова піч з керамічним тиглем місткістю 5 т, створена на базі стандартної
дугової сталеплавильної печі ДСВ-5 з викатним корпусом. При
реконструкції печі замість графітованих електродів були встановлені 3
плазмотрона і подовий водоохолоджуваний електрод, пічний
трансформатор був замінений силовим знижуючим трансформатором і
блоком напівпровідникових випрямлячів, була покращена герметичність
кожуха і ущільнень. Потужність джерела живлення була збільшена більш
ніж в 3 рази і становить тепер майже 10 000 кВА при вторинній напрузі
380В і силі випрямленого струму 25000 А [4].
Незважаючи на значне збільшення потужності і концентрації тепла в
стислій дузі теплове навантаження на футерівку стін завдяки екрануванню
дуги газом не збільшилось, що дозволяє значно інтенсифікувати нагрів і
підвищити продуктивність агрегату. З огляду на те, що переваги плазмоводугового переплаву (ПДП) найбільш повно реалізуються при
безшлаковому процесі, шихту підбирають чистою по фосфору і сірки, хоча
в принципі ПДП дозволяє вести процес зі шлаком і видаляти ці шкідливі
домішки. Бажано також, щоб шихта не була сильно окисненою. Загалом,
вимоги до шихти для ПДП не відрізняються від вимог для звичайної
дугової плавки. На подину завантажують малогабаритну шихту, що
охороняє її від руйнування і забезпечує хороший електричний контакт з
подовим електродом. Для зв'язування кисню повітря, що залишився в
об'ємі печі після «промивання» його робочим газом, до складу
завалювання доцільно вводити невелику кількість матеріалів, що зв'язують
кисень (силікокальцій, феросиліцій, магній тощо).
Перед вмиканням печі з плавильної камери необхідно витіснити
повітря робочим газом. Для цього через один з плазмотронів подають
аргон або інший плазмоутворюючий газ, піднявши при цьому другий
плазмотрон до межі і даючи тим самим вихід повітрю. Через 7-8 хвилини
плазмотрон опускають і починають плавку. На початку плавлення енергія
дуги добре поглинається холодною шихтою в анодній плямі і
теплопровідністю передається решті шихті. Під плазмотронами дуже
швидко пропалюються колодязі. Надалі тепло дуги поглинається рідким
металом, який сильно перегрівається і розчиняє тверду шихту. Таким
чином, на відміну від звичайних дугових печей, розплавлення шихти в
плазмових печах йде знизу і футерівка значний час виявляється
екранованою від випромінювання з поверхні рідкого металу твердою
шихтою. Це дозволяє значно збільшувати навантаження і зменшувати
тривалість розплавлення в порівнянні з плавленням звичайною дугою [2].
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Після розплавлення і нагріву металу, розплав витримують для його
рафінування і при необхідності додають розкиснювачі і легуючі елементи.
Через високу температуру контактуючих з дугою шарів газу і високого
ступеня дисоціації двоатомних газів при плазмовій плавці концентрація
газів в металі змінюється відповідно до зміни їх парціального тиску в
пічній атмосфері. Це дає можливість регулювати, наприклад, вміст азоту в
металі простою зміною його концентрації в атмосфері печі і отримувати
леговану азотом сталь без використання спеціальних азотованих
феросплавів.
Плазмова плавка в атмосфері нейтрального газу, що містить менше
0,02% активних газових домішок, при тиску 1 кПа (1 атмосфера)
термодинамічно еквівалентна проведенню процесу у вакуумі порядку 2 Па
і дозволяє здійснювати ефективну дегазацію великих мас металу без
використання вакуумного устаткування. Недоліком плазмово-дугового
переплаву в печах з керамічним тиглем є випуск і розливання металу, так
як в цей час рафінована сталь контактує з повітрям. Розроблені заходи
щодо захисту металу від впливу повітря під час випуску та розливання, але
вони поки недостатньо ефективні. Крім того, при використанні печей
такого типу є небезпека прогорання подового водоохолоджуваного
електроду, що може призвести до аварії [3].
Вище викладені переваги плазмово-дугової печі з керамічним тиглем,
які дозволяють зробити висновок про перспективи їх використання як в
Україні так і у світі. Особливості даного процесу спецелектрометалургії
дозволяють отримати метал з низьким вмістом газів та неметалевих
домішок, з особливими фізичними та підвищеними механічними
властивостями.
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УДК 681.322
ТЕПЛОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ
В. С. Косюк, М. О. Новичков, М. И. Прилуцкий
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
У даній статті розглядається проблема підвищення ефективності
роботи термічних печей за рахунок поліпшення їх теплового
огородження новими легковажними волокнистими матеріалами та
виробами з них. Виділяються і описуються характерні особливості
цього матеріалу
В данной статье рассматривается проблема повышения
эффективности работы термических печей за счет улучшения их
теплового
ограждения
новыми
легковесными
волокнистыми
материалами и изделиями из них. Выделяются и описываются
характерные особенности этого материала
This article discusses the problem of increasing the efficiency of heattreatment furnaces by improving their thermal protections new lightweight
fiber materials and products made from them. Allocated and describes the
characteristics of this material
Камерные печи со стационарным подом на любом источнике тепла
(газе или электричестве) использующиеся для расплавления металла,
термической обработки и для процессов обжига в литейном производстве,
нуждаются в эффективной и качественной тепловой изоляции.
Топливные печи камерного типа имеют низкий коэффициент
полезного действия – 30-35%, значительную неравномерность
температурного поля рабочего пространства, высокую аэродинамическую
инерционность системы удаления газообразных продуктов горения,
высокую тепловую инерционность огнеупорной футеровки, значительно
ограничивает варьирования тепловым режимом многоступенчатых
процессов термической обработки изделий [1].
Улучшение технико-экономических показателей работы этих печей
можно сделать путем замены традиционных огнеупорных материалов на
современные: керамоволокнистые огнеупорные и теплоизоляционные
материалы, легковесные огнеупорные изделия и зернистые засыпки.
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Легковесные огнеупорные изделия применяются в тепловых
ограждениях только в тех местах, где они не подвергаются механическим
воздействиям (удару, истиранию), а также не соприкасаются с жидкими
шлаками. В большинстве случаев они используются в качестве
высокотемпературной изоляции [2].
Новым футеровочным и теплозащитным материалом является
высокоглиноземистый
алюмосиликатный
(муллитокремнеземистый)
легковесный волокнистый материал производства комбинатов «Северская
изоляция» и «Снегиревские огнеупоры» [3].
Этот
материал
обладает
высокими
огнеупорными
и
теплоизоляционными характеристиками, выдерживает термические
воздействия до 1450 °С без разрушений, имеет теплопроводность от 0,22
до 0,18 Вт/(м∙К) (при средней температуре образца 1000°С), плотность от
250 до 380 кг/м3 (в зависимости от технологии изготовления и назначения
готовых изделий), достаточно высокую механическую прочность и
звукопоглощающую способность. При нагревании не выделяет вредных
для здоровья веществ, материал является диэлектриком. По своим
теплофизическим свойствам значительно превосходит традиционные
огнеупорные и теплоизоляционные материалы (шамотные, динасовые,
асбестосодержащие и др.) [4].
Материал может выпускаться в виде [3]:
- футеровочных кирпичей размером 230x115x65;
- плит - размером 400x400x45, 460x460x45, 460x460x65, 400x450x65,
400x450x40;
- картона - размером 400x400, 480x480 с толщиной от 4 до 10 мм;
- изделий сложной геометрической формы, бумаги.
Материал хорошо формуется и обрабатывается. Применение этого
материала обеспечивает существенную экономию при монтаже печи,
энергоресурсов, высокий уровень пожарозащиты, тепло-, звуко- и
электроизоляцию. К наиболее перспективным областям применения
относятся: высокоэкономичные, высокотемпературные электрические и
газовые пламенные печи термического производства [4].
Муллитокремнеземистые и муллитовые изделия, по сравнению с
шамотными, обладают более высокой механической прочностью,
огнеупорностью, термостойкостью и сопротивлением абразивному износу.
Для теплоизоляции рабочего пространства камерной печи применяют
огнеупорные муллитокремнеземистые плиты [3]:
МКРГП-400 – муллитокремнеземистая плита на глинистой связке.
МКРП-340 – муллитокремнеземистая плита.
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Муллитокремнеземистые плиты режутся ножовкой, легко кроятся,
вырезаются необходимые формы, приклеиваются неорганическими клеями
или закрепляются металлическими креплениями.
Плиты
изготавливаются
из
огнеупорного
волокна
муллитокремнеземистого состава, которое производится плавкой в
электрической печи оксидов алюминия и кремния с последующим
образование волокна методом продувки газовой среды.
При монтаже огнеупорных материалов учитываются возможные
линейные и объемные усадки при нагреве.
Таблица 1 Физико-химические свойства теплоизоляционных
муллитокремнеземистых плит производства комбината «Северская
изоляция» [3]
Свойства
Плотность, не более, кг/м3
Температура применения
максимальная, ° С
Температура длительного
применения, °С
Потеря массы при 1000 °С, %
Теплопроводность при 600°С,
не более, Вт/(м∙К)
Теплоемкость при 1000 °С,
кДж/(кг∙К)

МКРПГ-400

МКРП-340

400

340

1260

1260

1150

1150

8

6

0,28

0,23

1,047

1,047

Огнеупорные теплоизоляционные муллитокремнезёмистые плиты
химически стойки к воздействию щелочей и кислот. Огнеупорные
теплоизоляционные плиты устойчивы к воздействию температуры в
окислительной и нейтральной атмосфере; в восстановительной среде
теплоизоляционные свойства плит снижаются. [3]
Таблица 2 Теплопроводность материала λ, Вт/(м∙К) [3]
Температура t, °С
Плита
200
400
600
800
1000
МКРП-340
0,09
0,12
0,14
0,20
0,33
МКРПГ-400
0,09
0,14
0,22
0,25
0,31
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Преимущества применения муллитокремнезёмистых плит для
футеровки термических печей:
- возможность применения материала, как в печах постоянного
действия, так и периодического;
- низкая теплопроводность материала обеспечивается уменьшение
футеровочного слоя и как следствие, габаритных размеров печи;
- улучшенная теплоизоляция повышает срок эксплуатации печи;
- низкая плотность позволяет уменьшить массу печи;
- снижение трудозатрат при монтаже футеровки в 2-3 раза, огнеупоров
- в 10-12 раз, расхода топлива в печах периодического действия на 25-30%;
- высокая звукопоглощающая способность.
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УДК 669.18 (075.8)
КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ
Т. О. Левіцька, Ю. А. Орлова, В. І. Кривда
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Наведені дані про середньодобове виробництво сталі, та чавуну в
Україні та складений короткочасний прогноз виробництва сталі
вітчизняними підприємствами
Приведены данные о среднесуточном производстве стали и чугуна в
Украине и составлен кратковременный прогноз производства стали
отечественными предприятиями
The data on the average daily production of iron and steel in Ukraine
and made a short-term forecast of domestic steel enterprises
Чорні метали для України були і залишаються найважливішим
експортним бюджетоутворюючим товаром, який забезпечує близько 40%
валютних надходжень.
Перші місяці 2013 р. дають право сподіватись, що негативна
тенденція 2012 р., коли відзначалось суттєве падіння виробництва основної
металургійної продукції буде подолана (табл.1).
Таблиця 1 Середньодобове виробництво сталі та чавуну в Україні за
період з початку 2011 р., тис. тон [1]
2013
Продукція
2011 р.
2012 р.
Січень
Лютий
Сталь
95,0
88,3
88,4
88,6
Чавун

79,1

77,9

80,6

80,7

Позитивна динаміка виробництва чорних металів намітилась також і у
всьому світі. Так, в лютому місяці цього року був досягнутий історичний
максимум виробництва сталі в світі, який склав 4,4 млн т за день.
За даними міжнародної аналітичної організації World Steel Association
(WSA), яка об'єднує 170 найбільших виробників сталі, регіональні
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асоціації та науково-дослідницькі інститути різних країн [2,3], споживання
сталі в світі в 2013 р. зросте на 3,2 % , хоча темпи цього зростання будуть
не такими високими, як очікувалось на рівні 4,5% .На кінець 2013 р.
світове виробництво сталі сягне відмітки 1,455 млрд тон, причому основна
частка зростання припаде на Китай.
Обсяги виробництва сталі в Україні по прогнозам [2] на 2013 р.
збільшаться лише на 2% , що співпадає із фактичними обсягами зростання
за останні 14 місяців з січня 2012 р. по лютий 2013р. (табл.1).
В 2013 році очікується зростання на 6,5% світових цін на вуглецеву
сталь, хоча це збільшення цін буде мати місце після 14-ти процентного
обвалу цін в попередньому 2012 р., яке становило 14%, очікуване
зростання цін в 2013 р. на 6,5% від рівня 2012 р. та прогноз росту
виробництва сталі на 2% можна визначити очікувані втрати в обсягах
доходу від експорту цього товару.
Так, при фактичному обсязі експорту сталі в 2012 р. 22,4млн.т.,
середній ціні продажу 600 доларів США збільшення загального доходу від
експорту у разі зростання виробництва на 2% становитиме:
22,40,02600(1+0,065)=286 млн. дол. США
Зменшення доходу від експорту за рахунок падіння прогнозних
світових цін на вуглецеву сталь в 2013 р. у зрівнянні з минулим 2012 р.
буде складати:
22,41,0280=1828 млн. дол. США
де 80 – очікуване зменшення середніх цін на сталь в 2013 р. у
зрівнянні з 2012 р.
Таким чином, загальні втрати від експортної діяльності по сталі в
2013р. можуть скласти:
1,83-0,29=1,54 млрд. дол. США
Зменшити очікувані втрати держбюджету від експортної діяльності
підприємств чорної металургії можна розробкою та реалізацією дієвих
заходів із стимулювання стрімкого розвитку внутрішнього ринку
споживання металу.
Вказаний напрям підтверджується даними про співвідношення
експорту до внутрішнього споживання, яке в розвинутих країнах ЄС
становить 80-85% [3] на користь внутрішнього споживання. В той же час,
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в Україні в 2012 р. внутрішній ринок спожив всього близько 6,1 млн т та
1,8 млн т сталі склав імпорт, тобто всього 25% від загальних обсягів
виробленої сталі.
Об‘єднання металургійних заводів «Металургпром» просить Кабінет
Міністрів звільнити підприємства металургійного комплексу від сплати
ПДВ та ввізного мита на обладнання та комплектуючі для металургійних
підприємств, які не виробляються в Україні. Варто підкреслити, що
вказане імпортне обладнання та комплектуючі вітчизняні металургійні
підприємства закуповують в рамках діючих, затверджених урядом,
програм модернізації, технічного переозброєння та енергозбереження.
Не сприяє отриманню достатніх для модернізації металургійної галузі
прибутків постійне зростання тарифів на послуги природних монополій. В
результаті запланованого підвищеного цін на електроенергію 1 і 2-го класу
для промпідприємств та сировинні ресурси для металургів галузь втратить
в поточному році більше 1,5 млрд грн. [4].
На жаль, обґрунтованої стратегії розвитку металургійного комплексу
України до теперішнього часу не існує і країна, таким чином, має шанси
втратити самого потужного експортера.
Література
1. Держкомстат: www.ukrstat.ua
2. Щомісячні доповіді міжнародної аналітичної організації World Steel Association
(Worldsteel, WSA). http://www.rbc.ua/ukr/top/show/worldsteel-potreblenie.
3. http://www.epravda.com.ua/publications/2013/03/13
4.
htt://economics.unian.net/ukr/news/1517709-metalurgiyna-galuz-ukrajini-v-2012rotsi-zbilshila-zbitki-u-33-raza.html
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УДК 669.187.56
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ТИТАНА ЛЕГИРОВАННОГО УГЛЕРОДОМ
Ф. Л. Леоха, А. Д. Рябцев, С. Н. Ратиев
Донецкий национальный технический университет
Досліджується
можливість
створення
наноструктурних
матеріалів на базі титану при камерному електрошлаковому переплаві
Исследуется возможность создания наноструктурных материалов
на базе титана при камерном электрошлаковом переплаве
The possibility of creation nanostructured materials based on titanium by
chamber electroslag remelting investigated
Введение
Среди конструкционных материалов, титан и его сплавы занимают
особое положение. Благодаря своим свойствам, титан считается основным
конструкционным материалом для многих отраслей промышленности, в
том числе медицины. В этом случае, помимо высокой удельной прочности
и стойкости к ударной нагрузке, наиболее важными требованиями для
медицинских сплавов титана является коррозионная стойкость,
биосовместимость и отсутствие токсичных элементов.
Наиболее
распространенными
титановыми
сплавами
для
медицинского применения является сплавы типа Ti-6Al-4V (Grade 5). Тем
не менее, при определенных условиях присутствие ванадия в этом сплаве
может привести к образованию токсичных соединений в организме
человека [1-6]. Для устранения этого недостатка, ванадий может быть
заменен безопасными легирующими компонентами - кислородом [7-13]
или углеродом [14].
Теоретическая часть
Углерод относится к категории α-стабилизаторов – элементов,
повышающих температуру полиморфного превращения титана. Титан
взаимодействует с углеродом, образуя при этом узкие области β– и
α– растворов и химически стойкого соединения – карбида титана (рис. 1).
Растворимость углерода в β-Ti при температуре эвтектики (1750 ºС) равна
0,55 %ат., в α-Ti при температуре 920 ºС составляет ~ 2 %ат. (0,5 %вес.) и
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уменьшается при понижении температуры до 0,05 %вес. при 20 ºС [15].
Поэтому при содержании углерода более 0,1 %вес. в структуре титана
появляются выделение карбидов [16].

Рис. 1 Диаграмма Ti-C

Рис. 2 Влияние углерода на
твердость,
прочность
и
пластичность титана

Углерод, как и кислород, является хорошим упрочнителем сплавов,
его коэффициент упрочнения составляет 7-8 МПа на 0,01 % (рис. 2) [1416].
Таким образом, (рис. 2) при содержании до 0,35%вес. углерод можно
рассматривать как экономно легирующий элемент, который увеличивает
прочность титана. При дальнейшем повышении содержания углерода в
титане существенно снижается пластичность. Контролируя содержание
углерода в металле в диапазоне 0,15-0,35%вес можно достичь оптимального
соотношения прочностных и пластических характеристик металла. Очень
важно в этом отношении, обеспечить равномерное распределение углерода
в металле и желаемую форму его существования в нем. Это достигается
путем применения соответствующих технологий для плавления и
соответствующие лигатуры.
В качестве углеродной «лигатуры» в работе были использованы
микропорошок углерода (с размером частиц 10-15 мкм) и наноуглеродные
трубки (с диаметром ~15 нм). Введение дисперсных частиц на этапе
кристаллизации материала, или формирование таких частиц в материале в
результате фазовых превращений при охлаждении является эффективным
средством измельчения структуры. Даже если основные структурные
элементы (зерна) не измельчаются при этом до наноразмеров, в материале
возможно формирование наносубструктуры. Это позволяет увеличить

275

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

вклад субстуктурного укрепления в свойства материала. Введение или
формирования частиц наноразмеров позволяет также реализовать
механизмы укрепления за счет торможения движения дислокаций, что
позволяет достичь повышения прочности и пластичности сплава.
Такой эффект может оказать и введение в титан углеродных
нанотрубок (УНТ). Если углерод находится в титане в неравновесных
концентрациях, то при охлаждении возможно образование дисперсных
выделений карбидов титана. Управлять количеством и размером таких
выделений можно как изменяя содержание углерода в материале, так и
термической обработкой полученного сплава. Для практической
реализации
такого
похода
применяли
процесс
камерного
электрошлакового переплава (КЭШП). В дополнение к переработке в
контролируемой
атмосфере,
этот
процесс
дает
возможность
дополнительного легирования во время переплава и обеспечивает
хорошую структурную и химическую однородность слитков.
Экспериментальная часть
Заготовки для расходуемых электродов изготавливали методом
прессования титановой губки марки ТГ-100 в блоки диаметром 41 мм и
длинной 150 – 200 мм. В полученных заготовках по оси сверлили
отверстия диаметром 4,0 и 6,5 мм (рис. 3), в которые запрессовывали
углерод в виде порошка и наноуглеродных трубок. Затем блоки сваривали
аргонодуговой сваркой в расходуемые электроды диаметром 41 мм и
длинной 550-650 мм. Содержание основных примесей в исходном
электроде (губка марки ТГ-110) составляет: C = 0,03 %вес.; O = 0,04 %вес.;
N = 0,02 %вес..

Рис. 3 Блок из титановой губки с запрессованным в осевом отверстии
порошком углерода
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Электроды переплавляли в камерной электрошлаковой печи,
созданной на базе аппарата А-550 (рис. 4) в кристаллизатор диаметром
70 мм.

Рис. 4 Камерная электрошлаковая печь А-550
Переплав проводили под флюсом из чистого CaF2 марки «Ч» который
расплавляли непосредственно в кристаллизаторе. Стартовую смесь
приготавливали из титановой стружки и рабочего флюса. Электрические
параметры переплава поддерживали на уровне U=36,0 В, I=2,0-2,5 кА.,
обеспечивающем хорошее качество поверхности слитков (рис 5).

U-0
U-2
U-4
U-6
Рис. 5 Общий вид слитков титана: U-0 – без ввода углерода;
U-2, U-4 и U-6 – с вводом углерода
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Параметры переплава и результаты химического анализа приведены в
таблице. Как видно при всех рассматриваемых вариантах КЭШП, кроме
переплава без ввода углерода (плавка U-0), в металле слитков наблюдается
увеличение содержания углерода в соответствии с расчетным содержанием
и находится в пределах от 0,022 до 0,34 %вес. Это свидетельствует о
хорошем усвоении углерода в процессе КЭШП. При этом наблюдается
увеличение содержания кислорода и снижение азота примерно в 1,5 раза в
сравнении с исходным содержанием в титановой губке.
Таблица 1 Варианты плавок и химический
металла
Расчетное
содержани
№
Материал электрода
е углерода
в слитке,
%
U-0 Титановая губка ТГ-100
U-2 Титановая губка ТГ-100 + УНТ
0,140
U-3 Титановая губка ТГ-100 + УНТ
0,140
U-4 Титановая губка ТГ-100 + УНТ
0,350
Титановая губка ТГ-100 +
U-6
0,350
углерод

состав полученного
Полученное
содержание
элементов в слитке,
%вес
C
O
N
0,022 0,067 0,033
0,135 0,093 0,013
0,130 0,100 0,021
0,340 0,140 0,021
0,300

0,110 0,012

Металлографические исследования
Анализ макроструктур полученных слитков (рис 6) показал, что
введение углерода в форме наночастиц не оказывает заметного влияния на
макроструктуру слитка, а ввод углерода в виде микрочастиц приводит к
формированию измельченных равноосных кристаллитов.

U-0

U-2

U-4

Рис. 6 Макроструктура титана слитков КЭШП
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В работе исследовали также микроструктуры титана. Наиболее
характерные из них представлены на рисунке 4. Как видно (рис. 4, плавка
U-0), структура металла, выплавленного без добавок углерода, характерна
для титана технической чистоты и имеет крупные размеры кристаллитов.
Ввод углерода до 0,135 %вес из наноуглеродных трубок приводит к резкому
измельчению структуры, и она приобретает морфологию корзиночного
плетения (рис. 4, плавка U-2). При возрастании концентрации углерода до
0,340 %вес дисперсность структуры остается неизменной, но
упорядоченность пакетов характерная для корзиночного плетения
нарушается (рис. 4, плавка U-4). При использовании в качестве лигатуры
порошка углерода микроразмеров и содержании углерода 0,30 %вес в
металле формируется структура, образованная неориентированными,
приблизительно равноосными, кристаллитами, а признаков морфологии
корзиночного плетения не наблюдается (рис. 4, плавка U-6).

U-0, ([C]=0,022 %вес.)

U-2, ([C]=0,135 %вес.)

U-4, ([C]=0,340 %вес.)

U-6, ([C]=0,30 %вес.)

Рис. 7 Микроструктура титана слитков КЭШП, × 100
Косвенным показателем содержания и распределения примесей в
титане является твердость металла. На рисунке 8 приведены значения
твердости, замеренные по высоте опытных слитков. Как видно, твердость
титана коррелирует с содержанием в нем углерода и, соответственно
повышается с увеличением его содержания в металле. Так, наибольшая
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твердость 200 НВ характерна для образцов с 0,340%вес. (плавка U-4), а
наименьшая - 150 НВ для титана, с 0,022%вес. углерода (плавка U-0).

Рис. 8 Твердость титана слитков КЭШП
При этом следует отметить, что различие в морфологии структур
металла плавок U-4 и U-6 коррелирует и с разницей в твердости, при
примерно одинаковом содержании углерода.
Полученные предварительные результаты исследований структур
титана, легированного углеродом и его твердости свидетельствует о
влиянии наноуглеродных трубок на процессы структурообразования.
Выводы
Камерный электрошлаковый переплав, как металлургический
процесс, позволяет эффективно легировать титан углеродом в
исследованном диапазоне с 0,022 до 0,340 %вес. при применении лигатур в
виде наноуглеродных трубок или порошка углерода микроразмеров.
Предварительные результаты исследования структуры и замеров
твердости показали, что КЭШП обеспечивает хорошую химическую и
структурную однородность титановых слитков, легированных углеродом.
При этом наблюдается повышение прочностных характеристик и
изменения в структуре титана.
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УДК 621.74.08
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕГРЕССИОННОГО
АНАЛИЗА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Р. В. Лютый, Д. В. Кеуш1, В. Б. Бубликов, А. А. Ясинский2
1

Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
2
Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины
У роботі представлено метод знаходження коефіцієнтів для
побудови нелінійних, ступеневих і експоненціальних рівнянь регресії за
експериментальними даними. При виведенні формул використаний
широко відомий метод найменших квадратів, який застосовується для
побудови лінійних залежностей. Отримані залежності можуть значно
спростити побудову графічних математичних моделей. Наведено
приклад використання формул при дослідженні властивостей
високоміцних чавунів
В работе представлен метод нахождения коэффициентов для
построения нелинейных, степенных и экспоненциальных уравнений
регрессии по экспериментальным данным. При выведении формул
использован широко известный метод наименьших квадратов, который
применяется для построения линейных зависимостей. Полученные
зависимости могут значительно упростить построение графических
математических моделей. Приведен пример использования формул при
исследовании свойств высокопрочных чугунов
The work presents method for finding the coefficients to construct
nonlinear, of exponential and exponential regression equations from
experimental data. In deriving formulas is used widely known method of least
squares, which had previously been used for the construction of a linear
dependences. Obtained dependences can greatly simplify the construction of
graphical mathematical models. Example of the use formulas in the
investigation of the properties of ductile iron were adduced
Для обработки данных традиционно используют корреляционный и
регрессионный анализ [1]. Кроме этого, необходимо произвести
соответствующую математическую обработку данных, при чем, как
правило, применяют распределение Стьюдента для установления значений
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доверительных интервалов. При обработке результатов исследований
особое внимание рекомендуется уделить устранению грубых и
предупреждению систематических ошибок, достаточному числу
повторений исследований, проверке воспроизводимости результатов, а
также верной интерпретации графического изображения зависимостей и
наиболее показательному представлению зависимостей в виде y =f(x) [2].
Большинство из указанных задач решается с помощью методов
математической статистики и обработки результатов [3], в то время как
верный выбор характера зависимости в основном зависит от самого
исследователя.
Существует ряд компьютерных программ, целью которых является
облегчение расчетов и построения графиков. Среди них есть комплексные
программы планирования эксперимента, обработки данных и построения
зависимостей. Однако результаты, как правило, трехмерные графики –
поверхности отклика – не всегда информативны, а эксперименты далеко не
всегда воспроизводимы. Это означает, что различие в значениях откликов
по математической модели и экспериментальным данным очень велико и
нередко превосходит 100%.
Современные методы регрессионного анализа позволяют в основном
производить построение полиномиальных зависимостей любого порядка.
Согласно теореме Вейерштрасса, степень полинома на единицу больше,
чем количество экспериментальных точек. В большинстве случаев
ограничиваются первым (уравнение прямой) и вторым (уравнение
параболы) порядком. Однако часто приходится сталкиваться с монотонно
возрастающими или монотонно убывающими функциями – тут более
подходит логарифмическое, экспоненциальное или степенное выражение с
дробным показателем степени.
Для практических целей оптимальным вариантом является функция
b
x

вида y  a  , монотонно возрастающая или монотонно убывающая в
зависимости от знака коэффициента b. В основных компьютерных
программах уравнения регрессии такого вида не заложены.
При построении линейных и нелинейных (квадратичных)
зависимостей применяют метод наименьших квадратов, в основу которого
заложена
минимальная
сумма
квадратов
отклонения
между
экспериментальными значениями функции и значениями, полученными
расчетом по математической модели (уравнению регрессии).
Построение остальных зависимостей мы предлагаем производить по
такому же общему алгоритму. Однако обработка степенных и
экспоненциальных уравнений в таком случае затруднительна, что и
является, скорей всего, причиной отсутствия описания методик.
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В самом простом случае (линейная аппроксимация) значение функции
в точке хі будет равно:
yi*  a  xi  b ,
(1)
где a и b – безразмерные коэффициенты.
Главной задачей является поиск коэффициентов a и b, для
нахождения которых имеются соответствующие формулы. Подобные
формулы отсутствуют для нелинейных уравнений регрессии следующих
видов:
b
- y a ;
x
- y  a  xb ;
- y  a  e bx .
В каждом из описанных случаев задачей является поиск
коэффициентов a и b, однако в связи с нелинейностью функций он
значительно усложнен.
В своих расчетах мы успешно произвели поиск коэффициентов для
функций представленных видов по следующей методике:
- задается условие минимального квадратичного отклонения
экспериментальных и теоретических значений:
n

(y
i 1

i

 yi* ) 2  min

(2)

где уі – экспериментальное значение функции в данной точке (хі);
уі* – расчетное значение функции (по уравнению регрессии);
n – число экспериментальных точек.
- для нахождения оптимальных значений констант a и b находятся
нули частных производных полученной функции по этим параметрам:
 n
[ ( y i  y i* ) 2 ]  0,
a i 1
 n
[ ( y i  y i* ) 2 ]  0.
b i 1
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- решается полученная система уравнений.
Рассмотрим пример применения указанной задачи для построения
уравнения регрессии по экспериментальным данным. В результате
исследования влияния толщины стенки чугунной отливки в виде пластины
(с холодильником) на скорость охлаждения получили ряд данных,
результаты которых указаны в табл. 1. Фактором (х) является толщина
отливки в мм, откликом (у) – скорость охлаждения, в оС/с.
Таблица 1 Результаты экспериментов
Номер опыта
Толщина отливки, мм Скорость охлаждения, оС/с
і
хі
уі
1
5
8,3
2
10
4,8
3
15
2,3
4
20
1,53
Составив и решив систему уравнений, получаем: b = –1,36; a = 90,9.
Функциональная зависимость принимает вид:

y  90,9  x 1,36

(4)

Расхождение между экспериментальными и теоретическими
значениями небольшое (рис. 1) и не превышает пределов доверительных
интервалов.
Скорость охлаждения отливки, С/с

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5

10

15

20

Толщина отливки, мм
экспериментальные данные

теоретические данные

Рис. 1 Теоретический и экспериментальный графики зависимости
скорости охлаждения чугунной отливки в виде плиты с холодильником от
толщины стенки
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Таким образом, теоретически и экспериментально показано, что при
обработке экспериментальных данных для нахождения коэффициентов
регрессии в указанных функциях можно применять метод наименьших
квадратов с определенными допущениями, которые носят сугубо
математический характер.
Разработаны и проверены на практике методики построения
типичных нелинейных уравнений регрессии, наиболее часто применяемых
исследователями, и показано, что в результате обработки данных
расхождение между экспериментальными и теоретическими значениями
минимально.
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УДК 669.018:620.178.167.001.5
НАПЛАВЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ
АУСТЕНИТОМ ДЛЯ РЕНОВАЦИИ ДЕТАЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В
УСЛОВИЯХ УДАРНО-АБРАЗИВНОГО ИЗНАШИВАНИЯ
В. Л. Малинов
Государственное высшее учебное заведение
«Приазовский государственный технический университет»
Наведені результати досліджень зносостійкості при абразивному і
ударно-абразивному
зношуванні
та
технологічної
міцності
багатофазного металу, що містить у якості однієї із основних
структурних складових метастабільний аустеніт. Отримані дані
дозволяють оптимізувати хімічний склад наплавленого металу
Представлены результаты исследований износостойкости при
абразивном и ударно-абразивном изнашивании и технологической
прочности многофазного наплавленного металла, содержащего в
качестве
одной
из
основных
структурных
составляющих
метастабильный
аустенит.
Полученные
данные
позволяют
оптимизировать химический состав наплавленного металла
The research results of abrasive and impact-abrasive wear resistance
and technological strength of deposited multiphase metal containing
metastable austenite as major structural component are given. The obtained
data make possible optimize deposited metal chemical composition
Большое количество различных деталей машин и механизмов
работает в условиях ударно-абразивного воздействия, в результате чего
они интенсивно изнашиваются. Это требует значительных затрат на их
восстановление или замену. Одной из наиболее эффективных технологий
упрочнения и восстановления деталей является электродуговая наплавка
порошковыми электродными материалами. Материалы, применяемые для
наплавки, существенно отличаются по типу и степени легирования, а
дорогие легирующие элементы зачастую используются нерационально.
Работа посвящена созданию инновационных экономнолегированных
электродных материалов, повышающих долговечность деталей машин и
инструментов, работающих в условиях ударно-абразивного износа. Это
реализовано на основе развития применительно к реновации изделий
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инновационного научно-прикладного направления, заключающегося в
получении в наплавленном металле многофазной (мартенсит, карбиды и
др.), метастабильной управляемо самотрансформирующейся структуры,
одной из основных составляющих которой является метастабильный
аустенит, претерпевающий при нагружении динамические деформационные
мартенситное превращение (ДДМП) [1]. Развиваемое направление
соответствует одной из основных тенденций создания материалов в ХХI
веке, а именно - «интеллектуальных», способных за счет самоорганизации
структуры под влиянием внешних воздействий приобретать новые свойства,
в наибольшей степени соответствующие условиям эксплуатации.
Для наплавки деталей, работающих в условиях ударно-абразивного
изнашивания, применяются материалы, обеспечивающие получение
сплавов, кардинально отличающихся по своему химическому составу и
свойствам.
Например,
ПЛ-АН 101 (ПЛ-Нп-300Х25С4Н2Г2),
ППАН 105 (90Г13Н4), ВСН-6 (110Х14В13Ф2), ЦНИИН-4 (65Х25Г13Н3) [2].
Износостойкость наплавленного металла существенно зависит от типа
и количества карбидной фазы. Увеличение доли карбидов до оптимального
количества повышает износостойкость, но сверх этого приводит к ее
снижению из-за выкрашивания [3]. Метастабильный аустенит, являясь
вязкой составляющей металлической матрицы, обеспечивает лучшее по
сравнению с мартенситом и ферритом удержание карбидов, и повышает
стойкость к образованию и развитию трещин. Под воздействием абразива
аустенит превращается в мартенсит деформации, резко увеличивая
твердость поверхностного слоя. При этом значительная часть энергии
внешнего воздействия расходуется на реализацию полиморфного
превращения, а не на разрушение металла [4]. По мере увеличения
интенсивности ударного воздействия для достижения наибольшей
износостойкости необходимо повышать в структуре количество аустенита
и его стабильность, соответственно они должны регулироваться
применительно к конкретным условиям эксплуатации [5].
При наплавке износостойких сплавов существует риск образования
горячих и холодных трещин [2]. При сильных ударах трещины могут
являться причиной отколов, поэтому существенным фактором при выборе
наплавочных материалов является технологическая прочность –
способность выдерживать без разрушения воздействия технологического
процесса. В работе [6] для повышения износостойкости предлагается,
применять комплексно легированные сплавы с метастабильным
аустенитом, армированные дисперсными карбидами высокой твердости
(VС, TiC). Получение дисперсных карбидов также обеспечивает
измельчение
первичной
структуры
наплавленного
металла
(модифицирование), что повышает стойкость против образования

288

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

кристаллизационных трещин [2]. Данных об абразивной, ударноабразивной износостойкости и технологической прочности наплавленного
металла с многофазной структурой, одной из основных составляющих
которой является метастабильный аустенит, в литературе мало.
Цель статьи - исследовать абразивную и ударно-абразивную
износостойкость, технологическую прочность наплавленного металла с
метастабильным аустенитом для выбора рационального химического
состава.
Определить
возможность
повышения
износостойкости
наплавленного металла за счет высокого отпуска.
Объектом исследований был наплавленный металл, полученный
способом дуговой наплавки порошковыми лентами. Для опытных работ
изготовляли однозамковые порошковые ленты сечением 3х10 мм с
оболочкой из стали 08кп, имеющей толщину 0,3 мм. Сердечник состоял из
смеси порошковых компонентов.
В состав шихты вводили в различных количествах марганец
металлический, хром металлический, ферротитан и железный порошок.
Ферротитан вводился в небольшом количестве во все составы для
измельчения зерна и упрочнения наплавленного металла за счет
образования дисперсных карбидов и нитридов титана. Расчет состава
шихты опытных порошковых лент выполнялся согласно методике,
приведенной в работе [7]. Наплавку опытных образцов для испытания
свойств и определения фазового состава выполняли в 3 слоя на пластины
толщиной 30 мм из стали ВСт3сп под флюсом АН-26 на режиме: сила тока
450-500 А, напряжение 30-32 В, скорость наплавки 25 м/ч.
Химический состав металла, наплавленного опытными порошковыми
лентами, а также содержание в нем аустенита, определенное методом
рентгенофазового анализа, приведены в табл. 1.
Таблица 1 Химический состав наплавленного металла
Содержание химических элементов*, %
Наплавочный
материал
С
Cr
Mn
Si
Другие
ПЛ-Нп ОП1 1,14
13,33 0,47
0,14 % Ti
ПЛ-Нп ОП2 1,12
10,26 0,51
0,12 % Ti
ПЛ-Нп ОП3 1,08 2,75 10,15 0,46
0,15 % Ti
ПЛ-Нп ОП4 1,05 2,86 10,22 0,49
0,75 % Ti
ПЛ-Нп ОП5 1,15 3,03 10,38 0,53 0,87% V; 0,13 % Ti
ПЛ-Нп ОП6 0,88 10,41 10,21 0,47 0,84 % V; 0,15 % Ti
ПЛ-Нп ОП7 1,13 10,24 10,33 0,58 0,92 % V; 0,16 % Ti
ПЛ-Нп ОП8 0,62 2,93 10,25 0,45
0,14 % Ti
* Содержание S ≤ 0,035 %, P ≤ 0,035 %.
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Свойства наплавленного металла исследовали на образцах в исходном
состоянии, а также поле отпуска при 650 оС с выдержкой 1 час и
последующим охлаждением на воздухе.
Проводили дюрометрические, металлографические исследования.
Количество упрочняющей фазы (карбидов или эвтектики) определялось в
третьем наплавленном слое точечным методом при помощи окулярной
сетки. Для оценки принималось среднее значение 5 измерений.
Фазовые составы наплавленного металла определяли методом
рентгенофазового анализа с помощью дифрактометра ДРОН-4 .
Для
сравнительной
оценки
технологической
прочности
наплавленного металла на пластины 250х70х20 мм осуществлялась
опытная наплавка в три слоя по схеме 3-2-1 с перекрытием валиков на 30
% их ширины. Наплавку последующего слоя выполняли после остывания
предыдущего слоя до температуры  250 оС. После наплавки опытные
образцы остывали на спокойном воздухе до комнатной температуры. Через
24 часа определялось количество трещин, образовавшихся на длине
наплавки L = 200 мм. В качестве показателя принималось среднее целое
значение по результатам трех опытов (N).
Для оценки условий ударно-абразивного воздействия применялся
критерий, предложенный И.В. Петровым, "коэффициент динамичности"
(Кд), определяемый, как отношение твердости образца из стали 110Г13Л
после износа к его исходной твердости. Этот критерий основан на
способности этой стали интенсивно наклепываться, накапливая энергию
ударного воздействия [8].
Исследования износостойкости наплавленного металла проводили по
двум различным схемам. При испытаниях по схеме 1 в соответствии с
методикой стандарта ASTM G-65 определяли относительную
износостойкость ε1. При этом между поверхностью резинового диска
(228,6 мм), вращающегося со скоростью 200 об/мин, и прижимаемого к
нему с нагрузкой опытного образца, подавался кварцевый песок, частицы
которого захватывались диском и изнашивали образец. Относительную
износостойкость ε1 оценивали отношением весовых потерь образца и
эталона - стали 45 в отожженном состоянии с твердостью ~200 HВ. Износ
происходил вследствие процессов царапания, микрорезания, многократной
местной пластической деформации [9]. Изнашивание происходит без
ударных нагрузок, и, соответственно, характеризуется Кд  1,0.
При испытаниях по схеме 2 испытания осуществляли по методике
работы [10]. Опытные образцы наплавок закрепляли на внутренней
поверхности полого барабана диаметром 0,3 м. Перед испытанием емкость
барабана на 25 % объема загружалась кусками абразивных корундовых
кругов и стальными шарами диаметром 30-40 мм, составлявших 15 %
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в объеме загрузки. Скорость вращения барабана 46 об/мин. Время
испытания 6 часов. Абразив заменялся через каждые 2 часа. В процессе
испытаний происходит интенсивное деформирование поверхностного слоя
в результате ударного воздействия, приводящее к его усталостному
разрушению и выкрашиванию. Рабочая поверхность испытывает
значительные ударные нагрузки, что характеризуется Кд = 2,2. Эталоном
сравнения служили образцы из литой стали 110Г13Л. Относительную
износостойкость ε2 оценивали по формуле:
2 

Рэт / S эт
,
Робр / Sобр

(1)

где Pэт, Pобр - потери веса эталона и образца, г;
Sэт, Sобр. – площади изношенной поверхности эталона и образца, мм2.
Методом металлографического анализа в третьем наплавленном слое
наплавленного металла ОП1 – ОП8 определены следующие типы
структурного состояния:
- ОП1(110Г13), ОП2(110Г10), ОП3(110Х3Г10), ОП4(110Х3Г10Т),
ОП5(110Х3Г10Ф) – аустенитные стали, отличающиеся содержанием и
типом карбидов (Fe, Me)3C, VC, TiC вследствие разного содержания
карбидообразующих элементов, введенных для упрочнения и измельчения
зерна, рис. 1, а.
- ОП6(90Х10Г10Ф), ОП7(110Х10Г10Ф) – стали с аустенитной
матрицей, в которых содержание эвтектики (Cr7C3 +γ) варьируется от ≤10
до ~15 %, рис. 1, б-в;
- ОП8(60Х3Г10) – аустенитно-мартенситная сталь с содержанием
мартенсита ~25 %, рис. 1, г.
Твердость HRC, количество трещин N и износостойкость при
абразивном ε1 и ударно-абразивном изнашивании ε2 наплавленного
металла ОП1-ОП8 приведены на рис. 2.
Наплавленный металл ОП1(110Г13) обладает низкой абразивной
износостойкостью ε1 и повышенной склонность к образованию
кристаллизационных «горячих» трещин (N = 14). Уменьшение содержания
марганца до 10 % в ОП2(110Г10), обеспечило повышение твердости,
износостойкости при абразивном ε1 и ударно-абразивном ε2 изнашивании
за счет активизации ДДМП. Прирост мартенсита после ударноабразивного износа возрос от ≤ 10 до 15-20 %. Количество трещин
осталось большим (N = 10).
Легирование наплавленного металла ~3 % Cr, обеспечило в
ОП3(110Х3Г10) отсутствие трещин и повышение ε1 и ε2, вследствие
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упрочнения и активизации ДДМП. Прирост мартенсита составил 25-30 %.

а)

б)

в)

г)

Рис. 1 Микроструктура наплавленного металла, х550: а – ОП2
(110Г10); б – ОП7 (90Х10Г10Ф); в – ОП7 (110Х10Г10Ф); г – ОП8
(60Х3Г10)
Легирование сильными карбидообразующими элементами ~1% Ti и
~1% V обеспечило в ОП4(110Х3Г10Т) и ОП5(110Х3Г10Ф) повышение
твердости HRC, относительной износостойкости ε1 и ε2 в сравнении с
ОП3(110Х3Г10). При образовании карбидов из аустенита связывается
часть углерода, что активизирует ДДМП. Прирост мартенсита в
ОП4(110Х3Г10Т) и ОП5(110Х3Г10Ф) составил 30-35 %.
Увеличение содержания до ~10 % Cr обеспечило в ОП7(110Х10Г10Ф)
увеличение HRC, ε1 и ε2, в сравнении с ОП5(110Х3Г10Ф), и привело к
появлению трещин (N = 1). Это обусловлено наличием ~15 % эвтектики,
располагающейся по границам зерен.
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Рис. 2 Твердость HRC, количество трещин N на длине L = 200 мм,
относительная износостойкость при абразивном 1 и ударно-абразивном 2
изнашивании: 1 – без отжига; 2 – после отжига при 650 оС
Уменьшение от 1,1 % до 0,9 % С обеспечило в ОП6(90Х10Г10Ф)
отсутствие трещин вследствие уменьшения эвтектики ≤ 10 %. Твердость
HRC, износостойкость ε1 и ε2 у ОП6(90Х10Г10Ф) меньше, чем у
ОП7(110Х10Г10Ф), но превышают их значения для ОП5(110Х3Г10Ф).
Прирост мартенсита для ОП6(90Х10Г10Ф) составил 40-45 %. Твердость
наплавленного металла со структурой аустенита, например, ОП1(110Г13)
составляет 20-26 HRC, в 90Х10Г10Ф - 34 HRC (вследствие карбидного
упрочнения), что обеспечивает сопротивление смятию.
Твердость наплавленного металла также может быть повышена за
счет увеличения доли мартенсита в структуре при снижении содержания
углерода. Так в структуре ОП8(60Х3Г10) наряду с аустенитом имеется
~25 % мартенсита. При этом в сравнении с ОП5(110Х3Г10) твердость
повысилась от 27 до 36 HRC. Наплавленный металл ОП8(60Х3Г10)
превосходит по абразивной износостойкости ε1 составы ОП1(110Г13),
ОП2(110Г10), ОП3(110Х3Г10), имеющие более высокое содержание
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углерода. Прирост мартенсита в 60Х3Г10 составил 35-45 %, при общем
количестве мартенсита на изношенной поверхности – 60-70 % (рис. 2).
Ударно-абразивная износостойкость ε2 для ОП8(60Х3Г10) близка к
таковой для наплавленного металла ОП1(110Г13).

Рис. 3 Дифрактограммы наплавленного металла ОП8(60Х3Г10): а – до
износа; б – после ударно-абразивного износа Кд = 2,2
Отжиг при 650 приводит к выделению из аустенита карбидов, что
обеспечивает повышение твердости, и активизацию ДДМП [11] и, как
следствие, прирост абразивной износостойкости ε1. При этом ударноабразивная износостойкость ε2 возросла для составов наплавленного
металла, имеющего повышенную стабильность аустенита, и снизилась в
ОП8(60Х3Г10), в котором она мала.
Существенным фактором при выборе наплавочных материалов
является их стоимость, определяемая себестоимостью компонентов,
используемых для их изготовления. На основании выбранного
химического состава наплавленного металла необходимое количество
компонентов в шихте соответствующей порошковой ленты, может быть
рассчитано на основании методики работы [7]. Это позволяет определить
стоимость компонентов, необходимых для изготовления порошковых лент,
и оценить экономическую эффективность рассматриваемых вариантов.
При ударах трещины являются причиной отколов. С учетом этого в
табл. 2 приведены данные об абразивной ε1 и ударно-абразивной ε2
износостойкости наплавленного металла, а также себестоимости
порошковых лент, при наплавке которыми (без предварительного
подогрева) трещины отсутствовали.
Наплавленный металл ОП6(90Х10Г10Ф) обладает наиболее высокими
абразивной (ε1 = 2,3), ударно-абразивной износостойкостью (ε2 = 1,6),
твердостью (36 HRC), что обеспечивает сопротивление смятию на
начальном этапе эксплуатации, и себестоимостью. Повышение твердости в
ОП6(90Х10Г10Ф) достигается за счет получения в структуре до 10 %
эвтектики и дисперсионного твердения при отпуске.
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Таблица 2 Относительная износостойкость наплавленного металла и
себестоимость порошковых лент
Относительная
Относительная
износостойкость
№ Наплавочный Твердость,
стоимость
1i
 2i
п/п
материал
HRC
материалов,
ε1
ε2
 2 max
1max
Si / Smax
1
ПЛ-Нп ОП3
27
1,3 0,57 1,2
0,75
0,49
2
ПЛ-Нп ОП4
28
1,5 0,65 1,3
0,81
0,56
3
ПЛ-Нп ОП5
29
1,7 0,74 1,4
0,88
0,60
4
ПЛ-Нп ОП6
35
2,3 1,00 1,6
1,00
1,00
5
ПЛ-Нп ОП8
36
1,5 0,65 1,2
0,75
0,47
Составы
наплавленного
металла
ОП4(110Х3Г10Т)
и
ОП5(110Х3Г10Ф), имеют близкую себестоимость и ударно-абразивную
износостойкость, которая превосходит сталь 110Г13Л в 1,3-1,4 раза, но
уступает ОП6(90Х10Г10Ф), соответственно, на 19 и 12 %. Ферротитан
более чем в 3 раза дешевле, чем феррованадий, но при дуговом способе
наплавки титан интенсивно окисляется и переходит в шлак. В зависимости
от способа и режимов наплавки коэффициент усвоения титана составляет
0,25 - 0,36, а ванадия - 0,8 - 0,95 [12]. При этом себестоимость порошковой
ленты для наплавки ОП5(110Х3Г10Ф) с использованием более дорогого
феррованадия, сопоставима с себестоимостью порошковой ленты для
наплавки ОП4(110Х3Г10Т), содержащей более дешевый ферротитан.
Применение наплавленного металла ОП4(110Х3Г10Т) и ОП5(110Х3Г10Ф)
может быть целесообразно вследствие экономичности. Так, например,
ОП5(110Х3Г10Ф) уступает ОП6(90Х10Г10Ф) по ударно-абразивной
износостойкости на лишь 12 %, а его себестоимость меньше на 40 %.
Для наплавки деталей, работающих в условиях, где возможно
изменение размеров из-за смятия, также может быть рекомендован
наплавленный металл ОП8(60Х3Г10), обеспечивающий получение
твердости 35 HRC. Повышение твердости в сравнении с ОП3(110Х3Г10),
имеющим в структуре 90-95 % аустенита, обеспечивается образованием в
структуре ОП8(60Х3Г10) до 20-30 % мартенсита. Его себестоимость в
~2 раза меньше, чем у ОП6(90Х10Г10Ф) за счет экономного легирования.
При наплавке на малоуглеродистую сталь из-за разбавления основным
металлом происходит увеличение количества мартенсита в структуре
первого слоя, что приводит к охрупчиванию и отколам. Для
предупреждения отколов при наплавке обычно применяют наплавку
подсолоя хромоникелевыми материалами (Св-08Х10Н10ГБ и др.).
Исследования, выполненные применительно рассмотренным составам
наплавленного металла, показали эффективность нанесения подслоя
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экономичной порошковой проволокой ПП-Нп 14Х12Г12СТ [13]. Наплавка
ею исключает образование отколов и повышает износостойкость в
сравнении с хромоникелевыми материалами, что обусловлено большим
упрочнением аустенита, не содержащего никель.
Выводы
1. Перспективным направлением в ресурсосбережении является
разработка наплавочных материалов на хромомарганцевой основе,
обеспечивающих получение в наплавленном металле многофазной
структуры с метастабильным аустенитом, армированной карбидами.
2. Легирование наплавленного металла хромом 3 % повышает его
износостойкость и технологическую прочность. Наплавленный металл
типа 110Х3Г10Т и 110Х3Г10Ф по износостойкости в условиях ударноабразивного воздействия в 1,3-1,4, превосходит сталь 110Г13Л, и может
быть рекомендован для применения из соображений экономичности.
3. Среди исследованных составов наплавленного металла наиболее
высокая ударно-абразивная износостойкость достигнута в наплавленном
металле типа 90Х10Г10Ф, который обладает большей в 2,3 раза
абразивной и в 1,6 раза ударно-абразивной износостойкостью, чем сталь
110Г13Л, а также повышенным сопротивлением смятию за счет получения
~10 % эвтектики и дисперсионного твердения при отпуске.
3. Для повышения сопротивления смятию твердость наплавленного
металла может быть повышена за счет получения в структуре наряду с
аустенитом 20-30 % мартенсита. Это реализовано в наплавленном металле
60Х3Г10, который является более экономичным, чем 90Х10Г10Ф.
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УДК 629.15.74-194.15.669.17
СОЗДАНИЕ РЕГУЛЯРНОЙ МАКРОНЕОДНОРОДНОЙ
СТРУКТУРЫ В СПЛАВАХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ
ОБРАБОТКАМИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ СВОЙСТВ
Л. С. Малинов
Государственное высшее учебное заведение
«Приазовский государственный технический университет»
Узагальнені результати досліджень автора із співробітникам, а
також інших робіт в перспективному напрямку по створенню в сталях і
чавунах неоднорідної структури. Це досягається вживанням
диференційованих обробок, що поєднують загальну (об'ємну) і локальну
(місцеву) дію на сплав. В результаті створюються регулярні градієнти
структурно-фазового стану, сумірні з розмірами самого виробу, що
дозволяє підвищити його властивості або отримати нові. Наведені
приклади створення регулярної неоднорідної структури в сплавах різних
структурних класів
Обобщены результаты исследований автора с сотрудникам, а
также других работ в перспективном направлении по созданию в
сталях и чугунах макронеоднородной структуры. Это достигается
применением дифференцированных обработок, сочетающих общее
(объёмное) и локальное (местное) воздействие на сплав. В результате
создаются регулярные градиенты структурно-фазового состояния,
соизмеримые с размерами самого изделия, что позволяет повысить его
свойства или получить новые. Приведены примеры создания регулярной
макронеоднородной структуры в сплавах различных структурных
классов
The results of authors with the colleagues researches, and also other
works on perspective direction of creation in steels and irons macroheterogeneous structure are generalized. It is achieved by the application of
differential treatments combining general (volumetric) and local (spot)
influence on an alloy. In result the regular gradients of structural-phase
condition, commensurable with the sizes of the product are created that allows
to increase its properties or to receive new. The examples of creation regular
macro-heterogeneous structure in alloys of various structural classes are
given
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Материалы с макронеоднородной структурой обладают высокой
конструкционной прочностью, в связи с чем получают в настоящее время
всё большее применение. В литературе они получили название
армированных, или функционально-градиентных (ФГМ). Большинство
современных методов их получения включает изготовление отдельных
составляющих и их «металлургическую» сборку, которая объединяет
компоненты в монолитное изделие (волокнистое, биметаллическое или
многослойное), изготавливаемое литьем, пайкой, наплавкой и др. [1]. В
ряде случаев применяемые технологии сложны, так как приходиться
использовать приёмы, позволяющие преодолеть несовместимость
разнородных составляющих.
Более 40 лет назад автором было предложено получать в сплавах
регулярную макронеоднородную структуру за счет применения
дифференцированных обработок. Они сочетают общее (объемное) и
локальное (местное) воздействия на материал. Это вызывает
неравномерное распределение механических усилий, тепловых и других
полей по объёму изделия и их локализацию в отдельных его участках или
слоях, что позволяет получить в сплавах чередование в заданной
последовательности структур с различными свойствами. По нашей
терминологии – такие материалы являются естественно армированными
(ЕАМ), или с дифференцированной (дискретной) структурой (МДС).
Концепция их создания сформулирована следующим образом. В
мономатериале с одинаковым во всем объеме химическим составом,
структурой и свойствами получают участки, расположенные в заданной
последовательности, в которых исходные характеристики изменены с
целью получения в них необходимых функциональных свойств [2-7].
Необходимо применительно к конкретным условиям управлять
свойствами, размерами, расположением участков, расстоянием между
ними. ЕАМ/МДС обладают не только повышенной конструкционной
прочностью, но в них можно обеспечить сочетание различных физических
свойств: магнитных и немагнитных, высоких и низких коэффициентов
линейного расширения и др. В результате соответствующих обработок
может быть получено сочетание структур с различными свойствами,
например, мартенсит – аустенит; мартенсит – сорбит отпуска;
упрочнённый – неупрочнённый феррит или аустенит и т. д.. В
дифференцированных обработках используются различные способы
теплового и деформационного воздействия на материал, а также
применяются источники концентрированной энергии, магнитные,
электрические, акустические поля и др. При необходимости достичь во
всем объеме материала высокой твердости и прочности следует
предварительно проводить обработки, для получения соответствующих
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структур (мартенсита, нижнего бейнита, карбидов, боридов и др.),
обеспечивающих заданные свойства. В ряде случаев исходное
горячекатаное или литое состояние можно рассматривать как результат
общей обработки, обеспечивающей требуемые свойства исходному
материалу. Задачей локальных (местных) обработок в этом случае является
получение мягких пластичных структур (феррита, аустенита,
низкоуглеродистого мартенсита). Может решаться и противоположная
задача получения во всем объеме сплава низкой твердости и высокой в
заданных участках (рис. 1).
Способы получения
макронеоднородной
структуры

Получение в объеме материала
высокой твердости и низкой
в заданных участках

Получение
упрочнённой
структуры после
больших степеней
деформации
Нагрев для
полигонизации и
рекристаллизации
заданных
участков

Получение в
объеме
углеродистого
мартенсита,
в т.ч. после ХТО

Отпуск
заданных
участков

Получение в объеме материала
низкой твердости и высокой
в заданных участках

Получение
во всем
объёме
аустенитной
структуры

Обезуглероживание
заданных
участков

Цементация
заданных
участков и
термическая
обработка

Получение
во всем
объеме
ферритной
структуры

Старение
мартенсита в
заданных
участках

Получение в
мартенситностареющих
сталях
несостаренного
мартенсита

Цементация +
закалка,
(деформация)
заданных
участков

участков
Охлаждение
заданных
участков
ниже МН

Рис. 1
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Регулярная макронеоднородная структура создаётся как на
поверхности, так и в объеме сплавов. Она может быть линейчатой,
точечной, сетчатой, слоистой (рис. 2). Рассмотрим создание регулярной
макронеоднородной структуры и влияния ее на свойства стали перлитного
класса. Сравнительный анализ механических свойств плоских образцов
толщиной 2 мм из стали 45 показал, что после закалки и низкого отпуска
сталь имеет повышенные прочностные свойства (0,2 = 1250 МПа, В =
1400 МПа), но низкую пластичность ( = 4 %).

Рис. 2 Виды дифференцированной
2 – точечная; 3 – сетчатая; 4 – слоистая

структуры:

1 - линейчатая;

Высокий отпуск закаленной стали приводит к существенному
снижению прочностных свойств (0,2 = 425 МПа, В = 650 МПа), но
повышает пластичность ( = 17 %). Была проведена дифференцированная
обработка плоских образцов толщиной 2 мм с использованием локального
электроконтактного нагрева. В результате получена линейчатая
макронеоднородная структура с чередованием через каждые 1,5-2 мм
полос отпущенного мартенсита и сорбита отпуска, обеспечившая хорошее
сочетание прочностных свойств и пластичности (0,2 = 1050 МПа, В =
1200 МПа,  = 10 %) [7]. В работе [8] линейчатой закалкой образцов стали
30ХГСА с исходной структурой феррит и перлит обнаружено повышение
прочностных характеристик без изменения пластических.
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Широкие возможности в получении регулярной макронеоднородной
структуры открывают способы дифференцированной обработки,
сочетающие термообработку всего объема металла и локальных местных
воздействий с использованием источников концентрированной энергии.
В сталях 09Г2ФБ, 17ГС и 35ХМЛ, прошедших нормализацию, были
проведены лазерная и электронно-лучевая обработки заданных участков с
их расплавлением [9]. После охлаждения в них был получен мартенсит.
Образование его обусловлено высокой скоростью охлаждения за счет
интенсивного теплоотвода холодным металлом. В зависимости от вида
источника концентрированной энергии и режимов обработки глубина
упрочненных участков может изменяться от 0,5 до 4,0 мм. Армирование
поверхности прочными структурами может найти применение для деталей,
изготовленных из сталей невысокой твердости, а также инструментов,
подвергающихся смятию при эксплуатации под действием высоких
нагрузок. Для повышения твердости и износостойкости армированных
участков целесообразно легировать расплавляемый источниками
концентрированной энергии металл элементами, увеличивающими
твердость мартенсита и образующими упрочняющие фазы (карбиды,
нитриды, бориды и др.). Одним из вариантов для реализации этого может
быть химико-термическая обработка, которая проводится насыщением
всей поверхности металла перед расплавлением заданных участков, а
также непосредственно в процессе самого расплавления за счет введения
присадочных материалов, содержащих соответствующие легирующие
элементы. Заключительную термообработку целесообразно проводить для
всего объема металла, например с целью уменьшения уровня внутренних
напряжений или дисперсионного твердения армированных участков
повышенной степени легирования. Термообработке могут подвергаться
также только заданные участки лазерным или электронным лучами, но уже
без расплавления. В стали 40Х после предварительной цементации всей
поверхности при 930 оС в течение 4 ч, последующей электронно-лучевой
обработки заданных участков и общего низкого отпуска получена
микротвердость Н100 = 8000-12000 МПа. Эти значения существенно выше,
чем после аналогичной обработки без цементации (Н100 = 5000-5500 МПа)
[10]. Разработан способ цементации стальных деталей, согласно которому
для создания регулярной макронеоднородной структуры на насыщаемую
углеродом поверхность наносят защитную маску с сетчатым узором [11].
Получать на поверхности стали локальные цементированные участки
можно науглероживанием с использованием дисперсных углеродных
материалов,
наносимых
на
поверхность
стали
скоростным
электроконтактным нагревом, на машинах для точечной сварки [12].
Наиболее высокие значения микротвердости (Н100 = 13000-15000 МПа)
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получены в случае борирования заданных участков при предварительном
нанесении на них пасты, содержащей карбид бора, и последующем их
расплавлении источником концентрированной энергии. Глубина участков
при использовании лазерного луча составляла 0,6-1,5 мм, а электронного –
2-4 мм в зависимости от режимов обработки. В мартенситной матрице
обнаружены бориды FeВ и Fe2В и небольшое (≤ 10 %) количество
остаточного аустенита. В результате плазменной металлизации заданных
участков стали 35ХМЛ сплавом ПГ-СР4 и последующего их расплавления
электронным лучом формируются участки, обладающие повышенной
микротвердостью (Н100 = 5500 МПа). Микротвердость основного металла,
предварительно отожженного, не превышает Н100 = 2200 МПа [9].
Дифференцированная обработка эффективна для инструментов
небольшого сечения, выходящих из строя из-за поломок. В этом случае
объемная термическая обработка направлена на повышение пластичности
при снижении твердости по сравнению с обычно принятой. Напротив,
участки
рабочей
поверхности
инструмента,
подвергающиеся
интенсивному изнашиванию, упрочняют с помощью локального
избирательного воздействия до более высоких значений твердости, чем
при серийной технологии [13].
Предложен способ упрочнения листового проката получением в нем
регулярной макронеоднородной структуры [14], названный термическим
армированием. Суть его состоит в том, что лист нагревают выше Ас3, а
охлаждают в специальных плитах, обеспечивающих ускоренное
охлаждение заданных участков. Для сталей мартенситного класса
разработан
альтернативный
способ
получения
регулярной
макронеоднородной структуры, отличающийся тем, что для повышения
пластичности и сохранения прочности осуществляют в заданных участках
листа отпуск на требуемую твердость [15]. В ряде публикаций
подтверждена целесообразность дифференцированных обработок для
получения регулярной макронеоднородной структуры с целью повышения
износостойкости деталей. Авторы работы [16] установили, что наибольшая
износостойкость клапанной стали 40Х10С2М после лазерной обработки
поверхности имеет место, когда закалка осуществляется отдельными
дорожками мартенситной структуры шириной 2 мм с шагом 6 мм и углом
наклона 450, занимающими 25-30 % поверхности.. Для поверхностей
качения и направляющих опор в случае импульсного и ударного
нагружения рекомендуется точечная закалка, снижающая опасность
образования
трещин
[17].
Значительный
эффект
повышения
износостойкости (в 2,0-2,5 ) обеспечило создание чередующихся твердых и
мягких структур на рабочей поверхности чугунных гильз цилиндров
автомобиля [18]. Изучение лазерной закалки втулок цилиндров тепловозов
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из чугуна СЧХНМД показало, что расположение упрочненных дорожек
под углом 45 к направлению движения повышает износостойкость
деталей в 1,5, а сопротивление задиру - в 1,3 раза по сравнению с серийной
обработкой [19]. Изучена возможность получения на поверхности
мартенситностарещих сталей макронеоднородной структуры, состоящей
из прочных и пластичных участков состаренного и несостаренного
мартенсита [20]. Исследовали стали 03Н24ТЮ, 03Н20М3ТЮ,
06Х16Н4МД. При оптимальных режимах локального лазерного нагрева
после предварительной объемной закалки от 860 оС в этих сталях
микротвердость достигает соответственно Н100 5900, 6400 и 5100 МПа. Это
выше, чем после обычного старения (Н100 5200, 5500 и 4000 МПа). В том
случае, когда общая обработка мартенситностарещих сталей включала
закалку и старение на максимальную твердость, локальная лазерная
обработка проводилась по режимам, приводящим к существенному
получения несостаренного мартенсита.снижению микротвердости либо изза перестаривания, либо за счет
С использованием рассматриваемого принципа могут быть получены
многослойные дифференцированные структуры [21]. Для этого применяют
градиентную обработку, в том числе скоростной нагрев в печи, лазерным
или электронным лучами, а также плазменной струей. Могут применяться
химико- и деформационно-термическое воздействия на материал.
Последующую обработку проводят на меньшую глубину, чем
предыдущую. В мартенситностареющей стали 03Н24ТЮ многослойная
структура, представляющая чередование слоев состаренного и
несостаренного мартенсита, получена последовательным проведением
закалки и старения. После закалки во всем объеме создают структуру
низкоуглеродистого
мартенсита
невысокой
твердости.
Затем
осуществляют градиентный нагрев поверхности до температуры,
обеспечивающей старение мартенсита на заданную глубину. При этом
твердость поверхности возрастает более чем в 2 раза. После этого вновь
осуществляют закалку, но на глубину меньшую, чем зона состаренного
мартенсита. Различные способы дифференцированной обработки
применимы к аустенитным сталям. Так в стали 12Х18Н10Т,
предварительно закаленной от 1100 оС, были получены участки с
мартенситной структурой шириной 1,5 мм, расположенные параллельно
продольной оси плоских образцов толщиной 2 мм. Такая структура
являлась результатом деформации в профилированных валках, рабочая
часть которых имела кольцевые выступы и впадины с шагом 1,5 мм.
Локальную деформацию со степенью  = 40 % проводили при –80 оС (ниже
точки МД). Для дополнительного упрочнения осуществляли общую
деформацию с обжатием 15-20 % при 200 оС (выше точки МД). Строчечное
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расположение мартенсита в аустенитной матрице было выявлено методом
магнитной суспензии. Деформация позволяет при необходимости изменять
стабильность
аустенита
по
отношению
к
деформационному
мартенситному превращению. Например, в стали 15Х13АГ12МД2Ф она
повышена, поэтому сначала проводили общую деформацию с  = 40 % при
750 оС в температурном интервале карбидообразования. В результате
обеднения аустенита легирующими элементами вследствие выделения
карбидов стабильность его снизилась. Локальная деформация этой стали в
профилированных валках со степенью  = 20 % при –70 оС привела к
образованию до 50 % мартенсита. Температурный интервал деформации
при дифференцированной обработке должен выбираться с учетом
стабильности аустенита. Получение одинакового по толщине листа с
макронеоднородной структурой возможно в случае дифференцированной
обработки, состоящей из общей деформации и локального термического
воздействия на металл. Высокий уровень прочностных и пластических
свойств получен в аустенитной стали 60Н20 (МН = 50 оС) после
дифференцированной обработки, включающей общую деформацию при
отрицательных температурах, и локальный нагрев до завершения   
превращения. Чередование полос шириной 1,5 мм с мартенситной и
аустенитной структурами позволяет получить в продольном направлении
следующие свойства: 0,2 = 1380 МПа, В = 1800 МПа,  = 19 %. Это выше,
чем в образцах с равномерным распределением мартенсита такого же
количества, полученного термической обработкой (0,2 = 1230 МПа, В =
1710 МПа,  = 6 %) [7]. Повышенная пластичность образцов с
макронеоднородной структурой обусловлена не только наличием
пластичных участков аустенита, но и протеканием мартенситного   
превращения при нагружении. Аустенитные метастабильные стали
30Х10Г10, 40Х14АГ12Ф2 и 120Г6Ф2 после общей закалки от 1100 оС и
локального лазерного воздействия по оптимальному режиму имели
микротвердость Н100 5140, 6400 и 5600 МПа соответственно, что впервые
обнаружено в работах [22, 23]. Это обусловлено, согласно данным
рентгеновского и магнитометрического анализов, образованием
мартенсита, что может быть следствием больших термических
напряжений. Создание регулярной макронеоднородной структуры
позволяет в одном материале получать участки с различными физическими
свойствами, Выше было показано создание магнитных и немагнитных
участков. В работе [24] на сплаве Н32 показана возможность получения за
счет дифференцированной обработки термобиметаллов. В результате
создают монолитный материал, состоящий из двух слоев с различными
коэффициентами термического линейного расширения.
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Показана
[25]
эффективность
повышения
износостойкости
керамических режущих инструментов на основе нитрида кремния за счет
нанесения на их поверхность дискретных нитридотитановых покрытий,
единичный фрагмент которых представляет собой квадрат 0,2х0,2 мм.
Расстояние между фрагментами 0,13 мм. В результате износостойкость
инструментов повышается в несколько раз по сравнению с таковой в
случае нанесения сплошного покрытия, что объясняется аномально
высокой адгезионной и когезионной стойкостью отдельных участков
покрытия.
В работе [26] предложена и используется термоциклическая
электронно-плазменная технология (ТЦ ЭПТ) упрочнения поверхности
крупногабаритных изделий, например буровых труб. Она обеспечивает на
поверхности изделий формирование участков, имеющих твердость
60 HRC. В промежутках между твердыми участками расположены
неупрочненные.
Твердые
участки
обеспечивают
повышение
износостойкости и прочности изделия, а неупрочненные – служат для
релаксации напряжений.
Приведенные разнообразные способы получения регулярной
макронеоднородной структуры показывают их эффективность для
повышения свойств различных сплавов и получения в ряде из них
неодинаковых физических характеристик в заданных участках, что
открывает новые возможности в создании разнофункциональных
материалов.
Выводы
1. Дифференцированные обработки, сочетающие общие (объемные) и
локальные (местные) воздействия на материал, позволяют получить
регулярную макронеоднородную структуру в сплавах различных
структурных классов и назначения. Это повышает механические свойства,
износостойкость, а также обеспечивает сочетание различных физикохимических свойств в одном материале.
2.
Широкие
возможности
в
получении
регулярной
макронеоднородной структуры открывает применение источников
концентрированной
энергии,
различных
полей
(магнитного,
электрического и др.), а также нанесение дискретных покрытий.
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УДК 629.15.74-194.15.669.17
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫХ
СПЛАВОВ И УПРОЧНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ МНОГОФАЗНЫХ
МЕТАСТАБИЛЬНЫХ УПРАВЛЯЕМО
САМОТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ СТРУКТУР –
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИИ
Л. С. Малинов
Государственное высшее учебное заведение
«Приазовский государственный технический университет»
Узагальнені результати досліджень в запропонованому на початку
70-х років минулого століття автором і реалізуемом з співробітниками
напрямі, по ресурсозберіганню за рахунок створення економнолегованих
сталей і чавунів, різного призначення, а також ефективних зміцнюючих
технологій на основі здобуття багатофазних метастабільних
структур, що керовано самотрансформуються, в умовах навантаження
при випробуваннях механічних властивостей або експлуатації
Обобщены результаты исследований в предложенном в начале 70-х
годов прошлого века автором и реализуемом с сотрудниками
направлении
по
ресурсосбережению
за
счет
создания
экономнолегированных сталей и чугунов, различного назначения, а
также эффективных упрочняющих технологий на основе получения
многофазных метастабильных управляемо самотрансформирующихся
структур в условиях нагружения при испытаниях механических свойств
или эксплуатации
The results of researches in the early seventies the last century by author
offered and realized by colleagues on direction resource-saving at the expense
of creation economically alloyed steels and cast irons, surfacing materials for
different function, and also effective strengthening technologies on the basis of
reception of the multiphase metastable structures controlling self-transformed
in conditions loading at tests of mechanical properties or operation are
generalized
Ресурсосбережение в настоящее время является важнейшей
государственной проблемой. Одним из перспективных путей ее решения
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является повышение механических и служебных свойств сталей, чугунов,
наплавочных материалов, широко применяемых в технике, а также
снижение их стоимости исключением из их состава дорогих легирующих
элементов (Ni, Mo, W, Со и др.). В работе обобщены результаты
исследований в перспективном научно-прикладном инновационном
направлении, заключающемся в разработке экономнолегированных
сплавов и упрочняющих технологий на основе получения многофазных
структур (мартенсит, бейнит, феррит, карбиды, карбонитриды,
интерметаллиды и их разнообразные сочетания), одной из основных
составляющих
которых
является
метастабильный
аустенит,
претерпевающий при нагружении динамические деформационные
мартенситные
превращения.
Одновременно
может
протекать
динамическое старение мартенсита и аустенита, обусловленное
выделением карбидных, карбонитридных и интерметаллидных фаз, а
также структурные изменения: образование дефектов упаковки,
двойникование, изменение плотности дислокаций и др. Это обеспечивает
материалам способность к диссипации энергии и адаптации к условиям
нагружения при испытаниях свойств и эксплуатации. В результате
существенно возрастает надежность и долговечность деталей машин и
инструмента, что обеспечивает значительное ресурсосбережение.
Рассматриваемое направление получает в последние годы все большее
развитие в различных странах, что обусловлено эффективностью
применения в промышленности новых экономичных материалов и
технологий, обеспечивающих получение многофазной метастабильной
управляемо самотрансформирующейся структуры. Это соответствует
одной из основных тенденций современного материаловедения, суть
которого состоит в получении материалов с метастабильными
структурами, способными под влиянием внешних воздействий к
самоорганизации [1]. Метастабильное состояние, как уже отмечалось,
позволяет материалам адаптироваться к внешним нагрузкам. Адаптация
происходит эволюционным путем постепенного перехода от старого
структурного состояния к новому. Важной особенностью при этом
является строгая последовательность процессов, происходящих при
внешнем воздействии. В каждый данный момент реализуется наиболее
энергетически выгодное системе квазистационарное состояние. Важную
роль в адаптационной способности материала играет принцип, согласно
которому скорость протекания превращений в материале должна быть
соизмерима со скоростью приложения нагрузки. Большое влияние на
приспосабливаемость материала к внешнему воздействию оказывает
кинетический фактор, а также гетерогенность структуры, заключающаяся
в качественном различи ее составляющих, что обеспечивает им
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повышенную устойчивость и целостность в непрерывно изменяющихся
условиях [2, 3]. Одной из разновидностей таких материалов являются
экономнолегированные, сориентированные на сырьевую базу Украины,
богатую залежами марганцевой руды, стали и чугуны, наплавочные
материалы, которые обеспечивают получение метастабильных структур и
позволяют реализовать эффект управляемой самотрансформации при
нагружении. Согласно данным работ Л.Г. Коршунова с сотрудниками, в
поверхностном слое сплавов с метастабильными структурами, которыми
являются пересыщенный углеродом α-твердый раствор, остаточный
аустенит и дисперсная ферритокарбидная смесь, под влиянием
действующей на них нагрузки в процессе эксплуатации формируется
нанокристаллическая структура, вносящая существенный вклад в
повышение надежности и долговечности деталей и инструментов [4].
Обстоятельные исследования мартенситного превращения в процессе
пластической деформации, проведенные Шайлем на аустенитном сплаве
Fe-30 % Ni еще в начале 30-х годов прошлого века, и последующие
многочисленные работы, выполненные на различных по составу
аустенитных сталях, позволили широко использовать деформационное
мартенситное превращение в процессе упрочняющей обработки при
изготовлении деталей для существенного повышения их прочностных
свойств. В середине 50-х годов прошлого столетия И.Н. Богачевым и Р.И.
Минцем высказана и реализована новая чрезвычайно плодотворная идея,
суть которой заключалась в использовании деформационных
мартенситных превращений не при упрочняющей обработке сталей с
метастабильным аустенитом, как это было обычно принято, а при
нагружении в процессе испытаний механических свойств и эксплуатации
[5, 6]. Это положило начало современному металловедению динамических
процессов, устанавливающему связь между структурными и фазовыми
превращениями, протекающими в сплавах под влиянием действующих на
них нагрузок, и свойствами. Это важно подчеркнуть, т.к. в обзорных
работах и учебной литературе указанная идея приписывается
американским ученым В.Ф. Закею и Е.Р. Паркеру, что не верно. Их
несомненной заслугой является разработка сложнолегированных
высокопрочных сталей ПНП (пластичность, наведенная превращением),
обладающих уникальным сочетанием механических свойств после
предложенной ими упрочняющей обработки. Однако в этих сталях
реализован тот же принцип, что и предложенный на 10 лет раньше И.Н.
Богачевым и Р.И. Минцем. Ими с сотрудниками выполнены
фундаментальные исследования, показавшие важную роль динамических
деформационных мартенситных превращений и старения в повышении
долговечности деталей машин. Впервые установлено более сильное
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упрочнение марганцевого и хромомарганцевого аустенита по сравнению с
никелевым и хромоникелевым, что обусловлено более низкой энергией
дефекта упаковки (э.д.у.) в первых по сравнению со вторыми. Это связано
с различным влиянием марганца и никеля на электронное строение
сплавов на основе железа. Более низкая эду в марганецсодержащих сталях
определяет образование в них дефектов упаковки, -мартенсита и
протекание превращений:   дугпу     [7] и   дугпу    дугцк
   [8]. В работах И.Н. Богачева с сотрудниками всесторонне
изучены структурные и фазовые превращения в различных по составу
хромомарганцевых
сталях.
На
этой
основе
разработана
кавитационностойкая сталь З0Х10Г10 [5, 6]. Ее сопротивление
разрушению при кавитационном воздействии на порядок выше, чем у
известной широко применяемой в промышленности стали 12Х18Н10Т.
Позднее
создана
более
технологичная,
чем
30Х10Г10,
кавитационностойкая сталь 10Х14АГ12(М) [9]. Последняя имеет более
высокий уровень механических свойств в отливках большого сечения [10],
а также коррозионную стойкость. В работе [11] для повышения
гидроабразивной износостойкости впервые разработаны дисперсионнотвердеющие метастабильные аустенитные стали (30-50)Х12АГ10Ф(0,5-2),
в которых после закалки и старения происходит упрочнение аустенита
карбидами и карбонитридами, выделение которых из аустенита его
дестабилизирует, повышая точку МД выше комнатной температуры, что
вызывает развитие динамических деформационных мартенситных
превращений при воздействии абразивных частиц. Важными явились
положения, впервые высказанные автором статьи, согласно которым в
процессе динамических деформационных мартенситных превращений
происходит не только упрочнение, что было общеизвестно, но и
релаксация
напряжений,
обеспечивающая
повышенную
работоспособность микрообъемов металла [12]. Кроме того, на развитие
динамических деформационных мартенситных превращений расходуется
значительная часть энергии внешнего воздействия, и, соответственно,
меньшая ее доля идет на разрушение [13]. Этому способствуют
структурные и другие фазовые превращения, протекающие при
деформации [14]. В настоящее время это является общепризнанным и
зачастую приводится для объяснения высокого комплекса свойств,
получаемого в ПНП-сталях. Количественная оценка энергии, расходуемой
на деформационное   " превращение применительно к абразивному
изнашиванию, приведена в работе B.C. Попова с сотрудниками [15]. В
работе [16] предложено определять эту энергию экспериментально по
площади под кривой изменения количества мартенсита от степени
деформации.
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Установлено, что наиболее высокой кавитационной стойкостью
обладают однофазные аустенитные стали с оптимальной кинетикой
деформационных мартенситных превращений. Повышенная или
пониженная стабильность аустенита, по сравнению с оптимальной,
снижает сопротивление разрушению, что объяснено тем, что в этом случае
мартенситные превращения не могут в необходимой степени обеспечить
релаксацию напряжений и расходование энергии внешнего воздействия
[9]. Была также отмечена важная роль свойств, образующихся при
деформации мартенситных фаз, их дисперсность и равномерность
распределения. Показана необходимость за счет изменения химического
состава сплавов и обработок управлять развитием мартенситных
превращений при нагружении с целью их оптимизации для получения
высокого уровня свойств [17]. Существенное влияние на упрочнение
аустенита, его стабильность по отношению к динамическим
деформационным мартенситным превращениям и, соответственно,
свойства
сплавов
с
метастабильным
аустенитом
оказывает
предварительная холодная и теплая пластическая деформации. В
зависимости от режима их проведения они могут стабилизировать или
дестабилизировать аустенит и неоднозначно влиять на свойства. Это
впервые показано в работе [18] применительно к кавитационной стойкости
хромомарганцевых сталей. Если сталь имеет оптимальное развитие
деформационных мартенситных превращений при микроударном
воздействии, то проведение предварительной холодной пластической
деформации (хпд), вызывающей образование значительного количества
мартенситных фаз, несмотря на значительное упрочнение снижает
кавитационную стойкость вследствие уменьшения прироста мартенсита в
процессе испытаний или эксплуатации. В результате снижается
возможность релаксации напряжений при протекании деформационных
мартенситных превращений, что уменьшает кавитационную стойкость.
Аналогичный результат имеет место и в том случае, когда под влиянием
теплой деформации аустенит чрезмерно стабилизируется, что так же, как и
в предыдущем случае, уменьшает прирост мартенсита деформации и
возможность релаксации напряжений. Если в сталях развитие
деформационных превращений не являются оптимальным, то необходимо
проведение предварительной деформации, корректирующей их в нужном
направлении для существенного повышения кавитационной стойкости.
Изучение влияния предварительной теплой деформации на
стабильность аустенита и механические свойства ряда хромомарганцевых
сталей показало, что только обработка, обеспечивающая оптимальное
развитие мартенситных превращений в упрочненном аустените, позволяет
получить наиболее высокий уровень механических свойств. Так в стали
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04Х1ЗАГ8 с чрезмерно интенсивным после закалки динамическим
деформационным мартенситным превращением при нагружении
деформация при 150 оС на 47 %, уменьшающая до определенного уровня
стабильность аустенита, позволяет получить хорошее сочетание
механических свойств: σ0,2 =1500 МПа, σВ=1550 МПа, δ = 17 % [19].
Напротив, в стали 10Х17АГ10 с повышенной стабильностью аустенита
хпд со степенью 35 %, приводящая к образованию 10 % -мартенсита и,
соответственно, активизирующая образование мартенсита деформации при
испытаниях механических свойств, обеспечивает получение тех же
прочностных свойств, что и в стали 04Х1ЗАГ8, но при более высокой
пластичности (δ = 27 %). Для оптимизации деформационного
мартенситного превращения необходимо предварительной деформацией
создать благоприятную дислокационную структуру и обеспечить его
упрочнение, а также дисперсность и равномерность распределения
образовавшихся фаз (мартенсита, карбидов, карбонитридов и др.).
В сталях, в которых аустенит превращается в -мартенсит в основном
при охлаждении или    превращение интенсивно протекает при
деформации, предварительная обработка должна до определенного
предела стабилизировать аустенит, напротив, в сталях с малой (против
оптимальной)
интенсивностью
деформационного
мартенситного
превращения необходима обработка, активизирующая его. В результате
достигается высокий уровень прочностных свойств при достаточной
пластичности. На основании исследований сталей с 13-14 % Cr; 8-12 %
Mn; 0,1-0,5 % C, а также сложнолегированных дисперсионно-твердеющих
08Х13АГ12МДФ,
10Х10АГ8МД2ФС.
15Х13АГ12МД2ФС,
30Х10АГ8М3Д2ФС2,
отличающихся
исходной
структурой
и
стабильностью
аустенита,
установлено
неоднозначное
влияние
химического состава стали, степени и температуры деформирования на
развитие  превращения при нагружении [20, 21]. В
малоуглеродистых сталях с 0,1-0,3 % С, 8-12 % Mn; 13-14 % Cr, теплая
пластическая деформация (тпд) прокаткой на 20 % в интервале 300-800 оС
стабилизирует аустенит. Напротив, прокатка при 650-800 оС с обжатиями
50-80 % вызывает его дестабилизацию. По мере снижения температуры
прокатки до 550 оС активизирующее влияние больших степеней
деформации уменьшается, а при 300 оС проявляется под их влиянием
стабилизация аустенита. В стали с повышенным содержанием углерода
(0,5 %) деформация при 800 оС при всех степенях обжатия
дестабилизирует аустенит. Чем больше марганца и меньше углерода в
исследованных хромомарганцевых сталях, ниже температура деформации
в интервале 800-300 оС, тем легче реализуется стабилизация аустенита.
Повышение содержания углерода в сталях до 0,5 % и температуры
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деформации облегчают дестабилизацию аустенита. Рассмотренные
закономерности относятся к случаю, когда деформация проводится при
температурах выше МД. При температурах деформации ниже Мд
образуется мартенсит, который оказывает существенное влияние на
последующее деформационное мартенситное превращение. Если в
результате хпд образуются дефекты упаковки или небольшое количество
 и мартенситных фаз ( 30 %), происходит интенсификация
превращения. В том случае, когда предварительная деформация вызывает
образование  40 % мартенсита и существенно упрочняет аустенит,
последующее мартенситообразование при деформировании затрудняется.
Электронномикроскопические исследования показали, что стабилизация
аустенита при деформации при температурах выше Мд связана с
формированием ячеистой субструктуры. Важную роль может играть
закрепление дислокаций атомами углерода, азота , легирующих элементов
и дисперсными частицами фаз выделения. Это вызывает увеличение
энергии дефектов упаковки (эду). Дестабилизация аустенита обусловлена
образованием дефектов упаковки, обеднением аустенита углеродом,
азотом и легирующими элементами, вследствие выделения большого
количества карбидов и карбонитридов. Стабилизация и дестабилизация
являются конкурирующими в процессе деформации. В зависимости от
условий деформирования один из этих факторов оказывает
преобладающее влияние.
Полученные данные показывают, что наиболее высокий уровень
прочностных и пластических свойств может быть получен, когда в
упрочненном теплой деформацией аустените сформировалась ячеистая
структура с размером ячеек 1-3 мкм и обеспечивается постепенность
развития    превращения, большая дисперсность мартенсита и
исключается его хрупкость. Последнее обусловлено повышенным
содержанием в нем углерода. В связи с этим, оптимальное количество
мартенсита, образующееся к моменту разрушения образца при испытаниях
механических свойств, различно в зависимости от содержания в нем
углерода. Оно может быть значительно больше для малоуглеродистых
сталей по сравнению с высокоуглеродистыми. После тпд сталей 10Х13Г12
и 20Х13Г12 с обжатиями 60-80  при температурах 350-550 С с учетом
упрочнения аустенита и оптимизации деформационного превращения
получены следующие механические свойства: σ0,2 = 1220-1400 МПа; σВ =
1360-1600 МПа;  = 15-30 %;  = 25-40 %; КСU = 0,8-1,5 МДж/м2.
Внимания
заслуживает
обработка,
предусматривающая
теплую
пластическую деформацию при температуре на 20-50 С ниже Мд, когда в
исследованных
сталях
наблюдается
существенное
повышение
пластичности. В результате такой обработки формируется ячеистая
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субструктура и образуется небольшое количество дисперсного мартенсита.
Это позволяет получить сочетание повышенной прочности и
пластичности. Предварительная хпд, так же как и тпд, неоднозначно
влияет на стабильность аустенита по отношению к последующему
деформационному мартенситному превращению [22]. Она его может
интенсифицировать или затруднять. Первое должно использоваться в
сталях с высокой эду и, соответственно, малой склонностью к
мартенситообразованию (сталь 30Х10АГ8М3Д2ФС2). Для этого
целесообразно
проводить
предварительную
деформацию
при
отрицательных температурах. Стабилизация аустенита к последующему 
  превращению имеет место тогда, когда в результате
предварительной деформации образуется большое количество мартенсита
( 60%) или формируется ячеистая дислокационная субструктура. Обычно
хпд, широко используемая для упрочнения аустенитных сталей,
проводится без учета стабильности аустенита. В связи с этим часто не
может быть реализована наибольшая прочность, т.к. при этом существенно
снижается пластичность. Установлено, что хпд дает наибольший эффект в
том случае, когда легированием или предварительной обработкой в стали
получена определенная стабильность аустенита. Указанное требование
выполняется в сталях 20Х13Г12 и 10Х12АГ8МД2ФС. После
предварительной хпд со степенями 25 %, когда основное развитие
мартенситного превращения в упрочненном аустените происходит в
процессе испытаний механических свойств, получен высокий для
аустенитных сталей уровень прочности при достаточной пластичности: σ0,2
= 1000-1200 МПа; σВ = 1370-1450 МПа,  = 25-29 . Деформация с
обжатием 50  позволяет получить следующие механические свойства:
σ0,2 = 1650-1780 МПа, σВ = 1800-1850 МПа,  = 7-9 . Разработан
оригинальный способ упрочнения аустенитных метастабильных сталей,
обеспечивающий получение повышенного уровня прочностных свойств
при сохранении хорошей пластичности [23]. Суть способа заключается в
том, что стали после закалки подвергают двукратной холодной
пластической
деформации
с
промежуточным
кратковременным
безрекристаллизационным нагревом. Первая хпд проводится с обжатием
30-50 %, в результате которой образуются - и фазы. Cтепень
деформации ограничивается условием предупреждения трещин. Так в
метастабильной аустенитной стали 10Х16Г12 после хпд с обжатием 40 %
достигается следующий уровень механических свойств: σ0,2 = 1490 МПа,
σВ = 1510 МПа, δ = 5,5 %. Последующий кратковременный нагрев до
температур 650-750 °С обеспечивает завершение перехода мартенситных
фаз в аустенит. При этом исключается протекание рекристаллизации.
После охлаждения образуется аустенитная структура с повышенной
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плотностью дислокации. В результате получен следующий уровень
свойств: σ0,2 = 988 МПа, σВ = 1430 МПа, δ = 31 % (в то время как после
обычной закалки с 1100 оС - σ0,2 = 450 МПа, σВ = 1220 МПа, δ = 48 %).
Окончательная деформация проводится с обжатием не более 20-25 % для
оптимизации развития деформационных мартенситных превращений.
Такая механико-термомеханическая обработка (МТМО) позволяет
получить при той же прочности, что после однократной хпд (σ0,2=1470
МПа, σВ = 1600 MПa), повышенную пластичность (δ = 22 %).
Положительный эффект МТМО обусловлен формированием в аустените
благоприятной
дислокационной
структуры,
ее
наследованием
мартенситными
фазами,
образующимися
при
заключительной
деформации, их большой дисперсностью и равномерностью распределения
в структуре. Важную роль играет оптимизация развития мартенситных
превращений при испытании механических свойств. Полученные данные
позволяют заключить, что в ряде случаев последний фактор играет
основную роль, если аустенит стали имеет стабильность, сильно
отличающуюся от оптимальной. Рассмотренные выше способы обработки
с использованием деформации отличаются от предложенного В.Ф. Закею и
Е.Р. Паркером для ПНП-сталей тем, что они могут быть весьма
разнообразны, т.к. учитывают исходную стабильность аустенита и
направлены на его упрочнение и регулирование мартенситных
превращений, протекающих при нагружении применительно к конкретным
условиям испытаний или эксплуатации. При этом аустенит может быть как
дестабилизирован, так и стабилизирован. Технология упрочнения ПНПсталей предусматривает упрочнение аустенита и его дестабилизацию [24].
По нашему мнению, они не новый класс сталей, как это принято считать, а
лишь разновидность аустенитных метастабильных, т.к. в них проявляются
те же особенности, что и в более экономичных хромомарганцевых сталях.
К недостаткам ПНП-сталей относятся: высокая стоимость, трудность
осуществления больших степеней деформации при сравнительно
невысоких температурах, ограничения по сортаменту (лист, проволока,
пруток). Учитывая высокую стоимость элементов (Ni, Co, Mo),
содержащихся в ПНП-сталях, следует считать перспективным создание
экономнолегированных хромомарганцевых сталей с метастабильным
аустенитом и разработку легко реализуемых в производстве способов
упрочнения для различных сортаментов сталей, учитывающих их
особенности. К таким обработкам можно отнести закалку с различных
температур (в том числе ступенчатую и изотермическую) и отпуск,
позволяющие управлять стабильностью аустенита [25]. Показано, что
низкотемпературный отпуск при 250-300 С продолжительностью до 3 ч
стабилизирует
аустенит
по
отношению
к
деформационному
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мартенситному превращению. Это объясняется повышением эду.
Последнее обусловлено тем, что при низкотемпературном отпуске
происходит образование сегрегации различных элементов на дислокациях,
что затрудняет их расщепление. Кроме того, это повышает предел
текучести и требует дополнительных энергетических затрат на рост
мартенситных кристаллов. Отпуск при 450 С оказывает неоднозначное
влияние (в зависимости от времени выдержки) на протекание
мартенситного превращения при деформации. При температурах,
превышающих
450 С,
проявляется
дестабилизация
аустенита,
обусловленная выделением карбидов (карбонитридов и интерметаллидов)
[26]. Это снижает эду. Однако, могут иметь место случаи повышения эду и
увеличения стабильности аустенитов, когда образуются предвыделения
или очень дисперсные частицы упрочняющих фаз, затрудняющие
расщепление дислокаций. Рассмотрим влияние низкого отпуска на
свойства сталей с интенсивным мартенситным превращением при
нагружении. Так в закаленной стали 30Х10Г10Т отпуск при 300 С в
течение 3 ч, снижая интенсивность деформационного мартенситного
превращения, повышает ударную вязкость КСU с 1,9 после закалки до 2,8
МДж/м2. Эффективно применение низкого отпуска после хпд для
повышения механических свойств. После хпд в стали 10Х10АГ8МД2ФС
со степенью 20 %    превращение при механических испытаниях
развивается очень интенсивно. Это приводит к снижению пластичности ()
с 30  (после закалки) до 10 . Дополнительный отпуск при 350 С (1 ч),
стабилизирующий аустенит по отношению к деформационному
мартенситному превращению, повышает прочностные и пластические
свойства: 0,2 с 1160 до 1220 МПа, В – с 1270 до 1360 МПа,  – с 14 до
29 ,  – c 15 до 55 . Сочетание хпд с обжатием 50  и отпуска при 350
С (1ч ) стали 20Х13Г12 обеспечивают хорошее сочетание свойств: 0,2
=1600-1670 МПа, В = 1720-1790 МПа,  = 8-10 ,  = 35-40 . Высокий
отпуск следует применять для повышения механических свойств
аустенитных сталей с повышенной эду и, соответственно, стабильностью
аустенита после закалки. Так нагрев на 650С и выдержка 1 ч стали
30Х10АГ8М3Д2ФС, вызывающие дестабилизацию аустенита, приводят к
возрастанию 0,2 с 540 до 680 МПа, В – с 750 до 1000 МПа и сохраняют
высокую пластичность –  = 57 %,  = 58 , что обусловлено постеленным
развитием деформационного мартенситного превращения при испытаниях
механических свойств. Отпуск этой стали при 750 С приводит к
выделению карбидов по границам зерен, чрезмерно интенсифицирует  
 превращение при испытаниях механических свойств, что снижает
уровень пластичности. Приведенные данные показывают, что при отпуске
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важно упрочнить аустенит, исключив преимущественное выделение
частиц по границам зерен, а также оптимизировать развитие
мартенситного деформационного превращения.
Большое влияние оказывает управление развитием мартенситных
превращений в метастабильных аустенитных сталях на их сопротивление
разрушению в различных условиях изнашивания. Применительно к
высокоуглеродистым сталям с более низким содержанием марганца, чем в
110Г13Л, установлено, что при отсутствии ударных нагрузок для
повышения абразивной износостойкости количество марганца должно
быть 4-8 %, а температура нагрева под закалку – 800-900 С. В ряде
случаев целесообразно проводить высокий отпуск при 650 оС,
дестабилизирующий аустенит, что обеспечивает его армирование
карбидами (карбонитридами) и интенсивное превращение в мартенсит
деформации при воздействии абразивных частиц. При необходимости
иметь повышенную пластичность и ударную вязкость, высокую ударноабразивную износостойкость следует увеличить содержание марганца до
8-10 , проводить закалку с более высоких температур (1000-1050 С),
использовать низкотемпературный отпуск, стабилизирующий аустенит по
отношению к динамическому деформационному мартенситному
превращению [27]. Дифференцированный подход к выбору химического
состава рассматриваемых сталей и режимов их термообработки позволяет
повысить долговечность деталей в 1,5-2,0 раза по сравнению с уровнем,
обеспечиваемым 110Г13Л. Абразивная износостойкость последней также
может быть существенно увеличена комбинированной обработкой,
включающей предварительный отжиг при температуре минимальной
устойчивости аустенита к его превращению в ферритокарбидную смесь, и
последующую закалку с получением метастабильного аустенита,
армированного
карбидами.
Аустенитные
метастабильные
стали
существенно превосходят по износостойкости в условиях сухого трения
стабильные аустенитные и высокоуглеродистую мартенситную стали. В
метастабильные аустенитные стали для повышения их износостойкости
при сухом трении целесообразно наряду с хромом (10-12 ) и марганцем
(8-10 ) вводить кремний (1 ), ванадий и ниобий(0,1-0,5 ).
Содержание углерода, если не требуется механическая обработка, должно
составлять 0,4-0,6 . В случае применения последней, его количество
должно быть снижено ~ в 2-3 раза. Установлено, что при недостаточно
активно протекающем деформационном превращения для повышения
износостойкости
целесообразно
применение
старения
и
хпд,
дестабилизирующих аустенит. Наиболее эффективно их сочетание.
Отмечено, что при сухом трении скольжения и качении требуется
неодинаковая стабильность аустенита. Для конкретных условий сухого
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трения необходимо за счет подбора химического состава и термообработки
оптимизировать развитие деформационных мартенситных превращений,
что обеспечивает наиболее высокую износостойкость [28]. В работе [29]
изучалась износостойкость при сухом трении скольжения большой группы
малоуглеродистых марганцовистых сталей. Наибольшее сопротивление
изнашиванию имеет место в сталях, в поверхностном слое которых при
испытаниях с наибольшей полнотой протекает деформационное   
превращение. Легирование хромом повышает, а никелем – снижает
износостойкость. Установлено, что в процессе трения на поверхности
протекают обратные превращения    и   , которые также снижают
износостойкость.
Установлено существенное преимущество в газоабразивной
износостойкости сталей Fe-Cr-Mn-C c метастабильным аустенитом по
сравнению со сталью 12Х18Н10Т [30]. Наилучшие результаты показала
сталь 20Х13АГ10МД2ФС. Она в 2-2,5 раза в широком диапазоне углов
атаки (до   60) по износостойкости превзошла известную
хромоникелевую сталь. Хромомарганцевая сталь имеет высокую
коррозионную стойкость в углеводородной и сероводородсодержащей
средах. Образцы, изготовленные из нее, успешно прошли промышленные
испытания, выдержав без разрушения (в течение 6 мес.) растягивающую
нагрузку Р = 6000 Н, в то время, как сталь 12Х18Н10Т разрушилась при
нагрузке в 2 раза меньшей. Это показало целесообразность изготовления
ряда деталей газопромыслового оборудования из хромомарганцевой стали
с метастабильным аустенитом.
Целесообразным является создание аустенитных сплавов на основе
Fe-18-20 % Mn. Сплавы 08Г20Д(1-2), 08Г20Ю(1-3), 08Х12Г20С2 имеют
высокую ударную вязкость при температурах жидкого азота и могут быть
использованы в качестве криогенных материалов. Стареющие стали
20Г20С2Б [31], 60Г16Ф2 [24] с аустенитной структурой, упрочненной
карбидами, и мартенситными превращениями при нагружении имеют
повышенный уровень механических свойств: 0,2 = 700-800 МПа, в =
1000-1200 МПа,  = 35-40 %. Еще более существенное увеличение
прочностных свойств в этих сплавах достигается термомеханической
обработкой.
Установлено [24], что в ряде марганецсодержащих аустенитных
сталей после закалки и старения имеет место динамическое
деформационное двойникование. Оно так же, как и мартенситное
превращение, при оптимальном развитии в процессе нагружения,
приводит к существенному увеличению пластичности при повышенных
прочностных свойствах. Эти стали называют ПНД (пластичность,
наведенная двойникованием). Так в стали 60Г14Х9Ф2 после
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гидроэкструзии при 2500 С и последующего старения при 5000С получен
наиболее высокий уровень прочностных свойств (0,2 = 1900 МПа, в =
2000 МПа) при достаточной пластичности ( = 15 %,  = 50 %).
Рассматриваемые стали рекомендуются для промышленного применения в
качестве высокопрочных немагнитных материалов.
Как уже отмечалось, эффект самозакалки следует использовать не
только при нагружении в экономнолегированных аустенитных, но и при
охлаждении, а также охлаждении и нагружении в сталях других
структурных классов рис.1. Еще в 60-е годы, когда появились
высоколегированные мартенситно-стареющие стали типа 03Н18К9М5ТЮ,
автором статьи с сотрудниками были созданы одни из самых первых более
экономичных хромо-никелевых сталей этого типа: 03Х12Н8МТЮ,
03Х14Н(4-6)МТЮ, 10Х12Н4Г2ТЮ. Эти материалы в кованом состоянии
после нормализации с 9500 С (эффект самозакалки при охлаждении)
обладают хорошим сочетанием механических свойств: 0,2  1000 МПа, в
 1100 МПа,   12,   50 %, КСU  1,2 МДж/м2. Они технологичны, а
также обладают высокой кавитационной и коррозионной стойкостью в
речной воде. Для повышения у них ударной вязкости при отрицательных
температурах необходимо наряду с мартенситом получать в структуре 1525% аустенита.
В начале 70-х годов прошлого столетия автором с сотрудниками
разработаны одни из первых малоникелевых сталей мартенситного класса
(мартенситных и мартенситностареющих) общего назначения: 08Х2Н(35)МФБ, 08Х2Н(3-5)МФТ, 08Х2Н(3-5)МФЮ, 08Х2Н(3-5)МФДЮ [33]. Эти
стали, как и предыдущие, имеют уже после нормализации хорошее
сочетание прочностных, пластических свойств и ударной вязкости.
Последние удается повысить в еще большей степени получением 10-15%
остаточного аустенита нормализацией с нагревом и выдержкой по
оптимальному режиму в межритическом интервале температур. Их
важными
технологическими
особенностями
являются
высокая
прокаливаемость,
отсутствие
склонности
к
короблению
и
трещинообразованию при термообработке, существенное сокращение
длительности химико-термической обработки (азотирования, борирования,
хромирования и др.). После цементации, закалки и высокого отпуска в них
имеет место вторичное твердение, обеспечивающее сохранение высокой
твердости до 550 0С. Рассмотренные выше стали мартенситного касса, хотя
и были более экономно легированы, чем известные в то время, они
содержали дорогой никель. В связи с этим нами были разработаны
безникелевые стали мартенситного класса. Традиционно считалось, что
марганец в количестве свыше 2 % охрупчивает стали. Однако, если
использовать
различные
известные
механизмы,
повышающие
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сопротивление
разрушению
(зернограничный,
субструктурный,
уменьшение блокировки дислокаций), а также получение метастабильного
аустенита в структуре, то могут быть созданы безникелевые стали, не
уступающие по свойствам соответствующим аналогам, содержащим
никель. В качестве дополнительных к марганцу должны быть
использованы сравнительно недорогие элементы: кремний, алюминий,
азот, а при необходимости в небольших количествах сильные
карбидообразующие - титан, ванадий, ниобий. С учетом этого были
разработаны следующие безникелевые стали мартенситного класса: (0815)Х2Г2СТ, (08-15)Х2Г2МАФ, (08-15)Х2Г2МАФБДЮ, 08Х2Г(3-5)МФ,
08Г(4-10)АФ, 08Г(4-10)ТЮ. После закалки и низкого (числитель) и
высокого (знаменатель) отпусков (в том числе в межкритический интервал
температур для образования после охлаждения в структуре
метастабильного аустенита) получен следующий уровень свойств: 0,2 
870/650 МПа, В  1000/720 МПа,   10/16 %,   50/60 %, KCU–120 
0,7/1,2 МДж/м2. Стали с 4-10 % Mn, дополнительно легированные
сильными карбидо- и нитридообразующими элементами, предложены
автором в качестве нового класса цементуемых сталей, способных
заменить никельсодержащие высокопрочные стали. Отличительной
особенностью новых сталей является их хорошая обрабатываемость
резанием и возможность получения в их поверхностном слое после
цементации и термообработки метастабильного аустенита, армированного
карбидами и карбонитридами. При абразивном и ударно-абразивном
воздействии они превосходят широко применяемую сталь 110Г13Л.
Показано, что получать требуемые количество и стабильность аустенита в
структуре этих сталей можно за счет выбора оптимальных режимов
закалки (в том числе ступенчатой) с нагревом в межкритический интервал
температур. Наиболее высокий уровень механических свойств достигается
в том случае, когда наряду с дисперсным низкоуглеродистым мартенситом
и небольшим количеством упрочняющих фаз в структуре обеспечивается
получение 10-15 % аустенита, который постепенно превращается в
мартенсит деформации при испытаниях. В настоящее время в
промышленности
используются
высокопрочные
нержавеющие
хромоникелевые стали переходного класса 08Х15Н9Ю, 08Х17Н7Ю.
Разработаны высокопрочные безникелевые мартенситно-аустенитные
стали: 10Х14АГ6, 10Х14АГ6Ф, 10Х14АГ6МФ, 10Х14АГ6Д2М [35]. В них
эффект самозакалки реализуется при охлаждении и нагружении. Они
после термообработки, включающей закалку (нормализацию) от 1000 оС и
отпуска при 200 оС, имеют механические свойства, соответствующие (и
даже превосходящие) уровню хромоникелевых сталей. Повысить их
пластические свойства и ударную вязкость, сохранив высокие
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прочностные
свойства,
можно
закалкой
(нормализацией)
из
межкритического интервала температур или ступенчатой закалкой,
позволяющими увеличить в структуре количество аустенита и его
стабильность.
Новым направлением является разработка аустенитно-мартенситных
и ферритно-аустенитных хромомарганцовистых сталей с метастабильным
аустенитом. Примером первых могут служить 08Х2Г14Ф, 08Х13Г10Ф,
вторых – (08-30)Х14Г8Ю(1-3), 08Х(18-25)Г(4-13)СЮ. Их особенностью
является повышенный уровень прочностных свойств (0,2  500 МПа, В 
750 МПа), высокая пластичность (  30 %) и ударная вязкость (KCU  1,2
МДж/м2).
Эффективно использование в качестве износостойких материалов
хромомарганцевых чугунов с метастабильным аустенитом, позволяющим
реализовать эффект самозакалки при нагружении. Чугуны 250Х(2-4)Г(2-6)
после нормализации с 950-1000 0С превосходят по абразивной
износостойкости более, чем в 2 раза, сталь 110Г13Л. Эти сплавы могут
содержать 10-13 % хрома и сильные карбидообразующие элементы,
например ванадий: 250Х12Г4Ф, (250-400)Х(10-13)Г4С2Ф. Они обладают
высокой абразивной износостойкостью и превосходят более дорогие
аналоги, содержащие значительно большее количество хрома и никель
[36].
Для восстановления и одновременного повышения долговечности
деталей машин и инструмента целесообразно применение наплавочных
материалов, обеспечивающих получение в наплавленном слое структуры
сталей и чугунов с метастабильным аустенитом. Первыми такими
материалами были электроды типа УПИ 30Х10Г10, разработанные М.И.
Разиковым
с
сотрудниками
на
основе
соответствующей
кавитационностойкой стали. Для автоматической и полуавтоматической
наплавки ими предложены электродные проволоки сплошного сечения
30Х10Г12Т, 25Х12Г13Т [6]. В.Л. Малиновым, разработаны наплавочные
материалы с метастабильным аустенитом, значительно повышающие
долговечность деталей.
Принцип получения метастабильного аустенита, регулирование его
количества, степени упрочнения и стабильности с учетом конкретных
условий нагружения открывает новые возможности в повышении
механических и служебных свойств не только специально разработанных,
но и широко применяемых в промышленности сплавов. Важно
подчеркнуть, что эффект самозакалки может быть реализован во многих
конструкционных и инструментальных сплавах, применяемых в
промышленности, что существенно повышает их долговечность. Для этого
необходимо, используя разработанные упрочняющие технологии получать
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в их структуре наряду с другими составляющими метастабильный
аустенит, количество и степень стабильности которого должны
регулироваться с учетом исходного химического и фазового составов, а
также условий эксплуатации. На рис. 2, 3 приведены пути регулирования
мартенситного превращения и технологические приемы управления
количеством стабильностью аустенита. Большие возможности в получении
остаточного метастабильного аустенита открывают оптимизация
температуры нагрева под закалку, ступенчатые и изотермические
выдержки в определенном интервале температур, а также разработка
других технологических приемов применительно к сплавам различных
структурных классов и назначения. Так, для бил дробилок доломита,
изготовленных из среднеуглеродистой марганцовистой стали, предложен
режим термообработки, позволяющий получить в поверхностном слое 2530 % метастабильного аустенита, что увеличило их долговечность в 1,5
раза. Аналогичным образом за счет изменения технологии термообработки
повышена абразивная износостойкость ряда деталей, изготовленных из
цементуемых сталей 18ХГТ и 20ХН3А. Следует особо подчеркнуть, что
распространенным является мнение о недопустимости иметь в структуре
цементованного слоя более 15 % остаточного аустенита. Однако это
справедливо для условий окислительного износа. В случае интенсивного
абразивного или контактно-усталостного износа необходимо получать 2550 % остаточного аустенита и реализовать самозакалку при нагружении,
что повышает долговечность деталей в 1,5-2 раза. Такой подход оказался
эффективным не только для малоуглеродистых цементируемых сталей, но
и применительно к средне- и высокоуглеродистым сталям различной
степени легирования.
В последнее время большое внимание уделяется изотермической
закалке сталей и высокопрочного чугуна. Однако, при объяснении ее
положительной
роли
недооценивается
влияние
остаточного
метастабильного аустенита. Между тем, оптимизация его количества в
структуре и стабильности применительно к конкретным условиям
нагружения дает возможность получить наиболее высокий уровень
механических свойств и износостойкости. Предложен способ
термообработки,
включающий
предварительный
нагрев
перед
аустенитизацией в межкритический или субкритический интервалы
температур, последующую закалку (в том числе изотермическую), в ряде
случаев отпуск, что обусловливает более высокий уровень механических
свойств и износостойкости, чем после обычной термообработки. Это
объясняется получением в структуре наряду с другими составляющими
аустенита оптимальной стабильности.
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Перспективными являются комбинированные способы обработки
сплавов,
обеспечивающие
получение
избыточного
количества
метастабильного аустенита и последующее деформационное и (или)
термическое воздействие на него, что вызывает его упрочнение и
частичное превращение в мартенсит Однако, оставшаяся часть аустенита
сохраняет способность при последующем нагружении в процессе
эксплуатации превращаться в мартенсит деформации, что и обеспечивает
высокий уровень получаемых свойств.
В отличие от широко распространенного представления о
необходимости в результате обработки получать в сплавах однородную
структуру, показано, что одним из перспективных направлений
повышения конструкционной прочности является создание регулярной
микро- и макрогетерогенной структуры с метастабильным аустенитом. Для
этого необходимо получать градиенты структурно-фазового состояния. Им
должно соответствовать чередование высокопрочных и высокопластичных
объемов материалов. Поученные данные показывают, что во многих
случаях значительный эффект повышения свойств широко применяемых
сталей и чугунов может быть достигнут за счет реализации внутреннего
ресурса самого материала при небольшой корректировке режимов
применяемой обработки и не требует каких-либо капитальных затрат.
Могут быть использованы также широко применяемые в промышленности
способы термо-, химико-термической (в том числе источников
концентрированной энергии), термомеханической, термоциклической
обработок и др. Необходимо лишь скорректировать режим их проведения
с таким расчетом, чтобы получить в структуре метастабильный аустенит,
оптимизировать развитие мартенситных превращений, протекающих при
охлаждении и/или нагружении. Такие упрочняющие технологии
позволяют использовать внутренние ресурсы самого материала и,
соответственно, повышать механические и служебные свойства деталей,
инструмента и экономить дорогие и дефицитные элементы (Ni, Mo, W, Cu
и др.). Разработанные материалы и упрочняющие технологии, внедренные
в производство, показали высокую эффективность. Долговечность бил и
молотков дробильно-размольного оборудования, футеровочных плит,
клапанов, работающих в условиях газоабразивного и кавитационного
воздействия, цапф сталеразливочных ковшей, крановых колес, роликов и
звеньев конвейеров чугуноразливочных машин увеличилась в 2 и более
раз.
Выводы
1. На основании обобщения многочисленных данных показана
важность для ресурсосбережения широкого внедрения в производство

325

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

разработанных экономнолегированных сталей различных структурных
классов и назначения, чугунов и наплавочных материалов и упрочняющих
технологий, обеспечивающих получение многофазных метастабильных
структур в которых наряду с другими составляющими присутствует
метастабильный аустенит, превращающийся при охлаждении и/или
нагружении в мартенсит (эффект самозакалки). Это позволяет
существенно сократить затраты на ремонт оборудования, изготовление
сменно-запасных деталей и инструмента, повысить производительность
труда, что даст значительный экономический эффект.
2. Управление в сплавах структурой и развитием мартенситных
превращений для их оптимизации с учетом исходного фазового состава и
условий нагружения позволяет существенно повысить уровень
механических и служебных свойств не только специально разработанных,
но и широко применяемых в промышленности сплавов. При этом во
многих случаях для существенного повышения свойств достаточно лишь
изменить режимы проведения известных обработок.
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УДК 669.15.74.-194-15.669.17
ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ С НАГРЕВОМ В
МЕЖКРИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР (МКИТ) НА
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ
Л. С. Малинов, Д. В. Бурова
Государственное высшее учебное заведение
«Приазовский государственный технический университет»
Наведено результати досліджень з отримання хорошого поєднання
механічних властивостей конструкційних сталей термообробками, що
включають нагрівання в МКІТ, що створюють у них мікронеоднородну
багатофазну структуру
Приведены результаты исследований по получению хорошего
сочетания
механических
свойств
конструкционных
сталей
термообработками, включающими нагрев в МКИТ, создающими в них
микронеоднородную многофазную структуру
The results of research on getting good combination of mechanical
properties of construction steel by heat treatment including heating in
intercritical temperature interval (ITI) for creating heterogeneous multiphase
structure
Одним из перспективных направлений повышения механических
свойств сплавов является реализация высказанной и реализованной в
середине прошлого века Н.И. Богачевым идеи использования
динамических
деформационных
мартенситных
превращений,
протекающих в процессе испытания свойств или эксплуатации [1].
Предложено
и
развивается
направление
по
созданию
экономнолегированных сталей, чугунов, наплавочных материалов
различного назначения с высоким уровнем свойств, а также упрочняющих
технологий на основе принципа получения многофазных метастабильных
структур и их управляемой самотрансформации [2-4]. Для повышения
прочностных свойств и сопротивления разрушению должны быть
использованы различные механизмы (твердорастворный, зернограничный,
субзеренной, за счет дисперсных частиц и др.). В настоящей работе
приведены данные по влиянию термообработок с нагревом в МКИТ для
получения многофазных структур с метастабильным аустенитом на
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механические свойства ряда низколегированных конструкционных сталей.
Объектом исследования служили стали 25ХГ2СФР, 25Х1М1Ф, 38ХС,
30ХГСА, 45Г (табл. 1). Особенностью исследований являлось то, что после
нагрева в МКИТ в ряде случаев проводилась дополнительная
кратковременная аустенитизация, позволяющая исключить из структуры
феррит и сохранить возникшую на предыдущей стадии нагрева
гетерогенную многофазную структуру. Кроме того, был реализован способ
изотермической и прерывистой закалок, заключающийся в охлаждении в
область температур образования нижнего бейнита (после нагрева на
заданную температуру) в воде, а не в расплаве солей, как это обычно
принято [4]. В бейнитном интервале проводятся либо изотермические
выдержки в печи, либо осуществляется замедленное охлаждение в нем.
Таблица 1 Химический состав и критические точки исследованных
сталей
Содержание элементов*, %
Сталь
C

Mn

Si

Cr

V

B

Al

Ti

25ХГ2СФР 0,24 1,64 0,58 0,47 0,07 0,002 0,04 0,02

Мо
-

Ac1, Ac3,
0
0
С
С
750

850

0,98 780

860

25Х1М1Ф

0,26 0,42 0,30 1,60 0,20

-

-

-

38ХС

0,36 0,54 1,25 1,38

-

-

-

-

763

810

30ХГСА

0,29 0,9

1,1 0,87

-

-

-

-

760

830

45Г

0,46 0,87 0,32 0,25

-

-

-

-

720

770

* - S ≤ 0,035 %; Р ≤ 0,035 %.
Результаты определения механических свойств стали 25ХГ2СФР
показали, что закалка с нагревом в МКИТ и последующий низкий отпуск
позволяет получить более высокие характеристики пластичности и
ударной вязкости, чем после обычной закалки из аустенитной области
(900 0С, 20 мин) и аналогичного отпуска при почти таких же прочностных
свойствах. Прерывистая закалка с этой температуры в воде до 400 0С, а
затем на воздухе, дает близкие результаты. Нагрев на 790 0С (выдержка 60
мин), последующая аустенитизация при 950 0С, 3 мин, охлаждение в воде и
отпуск при 250 0С, 60 мин обеспечивают более высокие прочностные
свойства при достаточной пластичности (табл. 2).
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При увеличении выдержки от 20 до 60 мин в МКИТ при 790 0С
возрастают прочностные, пластические характеристики и ударная
вязкость.
Таблица 2 Механические свойства стали 25ХГ2СФР после различных
режимов термообработки, в том числе с нагревом в МКИТ
№
КСV,
0,2,
В,
,
,
Режимы термообработки*
п/п
МДж/м2
МПа МПа
%
%
1 З. 900 0С, 20, О. 250 0С, 60 1275 1420
10
57
0,36
0
0
2 З. 790 С, 20, О. 250 С, 60 1230 1385
11
56
0,35
0
0
3 З. 790 С, 40, О. 250 С,60 1250 1395
13
57
0,36
0
0
4 З. 790 С, 60, О. 250 С, 60 1275 1430
15
60
0,40
0
0
5 З. 790 С, 90, О. 250 С, 60 1240 1407
16
62
0.50
0
6 З. 790 С, 60, в/в
1247 1415
13
59
0,43
0
0
З. 790 С, 60, 950 С, 3,
7
1320 1490
14
60
0,41
О. 250 0С, 60
* - З. - закалка, О. - отпуск,  - выдержка в мин, в/в – охлаждение в
воде до 450 0С, а затем на воздухе
Наиболее хорошее сочетание механических свойств получено после
комбинированного нагрева: вначале в МКИТ, а затем кратковременно в
аустенитную
область.
Определение
фазового
состава
после
термообработки с нагревом в МКИТ показывает, что при увеличении
выдержки с 20 мин до 60 мин количество феррита в структуре снижается с
20 до 13 %, а доля остаточного аустенита соответственно возрастает.
Основной структурой после закалки является дисперсный мартенсит, в
котором содержание углерода и марганца не одинаково вследствие
появления перед охлаждением в воде аустенитных участков, обогащенных
этими элементами. Присутствие карбидов (карбонитридов) ванадия в
структуре обеспечивает ее мелкозернистость. Сами они являются
упрочняющей фазой, что способствует получению повышенных
прочностных свойств. Важную роль играет метастабильный остаточный
аустенит. Располагаясь по границам реек мартенсита, он препятствует
разрушению. Согласно рентгеновским данным, количество остаточного
аустенита уменьшается с 10 % (после термообработки) до 4 % в зоне
равномерной деформации при испытаниях образцов на растяжение, что
свидетельствует о протекании динамического деформационного
мартенситного превращения, повышающего временное сопротивление и
пластичность стали. Определенную роль в повышении пластичности
играет равномерно распределенный в структуре феррит, содержащий
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меньшее количество углерода и азота, чем при обычной закалке. При
больших выдержках, чем 60 мин, наблюдается некоторое снижение
прочностных свойств при дальнейшем повышении пластичности и
ударной вязкости. Это обусловлено переходом стали от неравновесных
условий к более равновесным, что сопровождается уменьшением
количества аустенита в структуре, снижением в нем концентрации
углерода и азота, и уменьшением после закали мартенсита повышенной
твердости. В структуре также возрастает доля пластичного феррита. После
прерывистой закали фазовый состав и микроструктура близки таковым,
полученным после термообработки с нагревом на 790 0С и выдержки
60 мин. Фазовый состав исследованной стали после комбинированного
нагрева (МКИТ и кратковременная аустенитизация) отличается тем, что
отсутствует феррит. Вместо него после закалки присутствует
низкоуглеродистый мартенсит, образовавшийся из аустенита, возникшего
из феррита, при кратковременной аустенитизации. С этим связано
увеличение прочностных свойств стали и сохранение повышенной
пластичности. Важную роль играет получение мелкозернистости и
метастабильного остаточного аустенита. Определение механических
свойств стали 25Х1М1Ф после термообработок с нагревом в МКИТ
(табл. 3) подтверждают результаты, полученные на стали 25ХГ2СФР.
Таблица 3 Механические свойства стали 25Х1М1Ф после различных
режимов термообработки
№
КСU,
0,2,
В,
,
,
Режимы термообработки*
п/п
МПа МПа
%
% МДж/м2
1 З. 900 0С, 20, О. 2000С, 60
1305
1510
8
50
0,80
0
0
2 З. 800 С, 30, О. 200 С, 60 1157
1371
8.5
56
0.90
0
0
3 З. 820 С, 30, О. 200 С,60
1286
1481
13
58
1.15
0
4 З. 840С, 30, О. 200 С, 60
1311
1497
10
56
0,95
5 З. 820 0, 30, в/в
1320
1528
12
58
1,20
0
З. 820С, 30, 950 С, 3,
6
1310
1508
12
59
1,23
О. 200 0С, 60
* - Обозначения те же, что и в табл. 2
Увеличение температуры нагрева в МКИТ с 800 до 840 0С позволяет
получить более высокие прочностные свойства и пластичность. Так же,
как у стали 25ХГ2СФР, наиболее хорошее сочетание свойств получено
после
комбинированной
обработки,
включающей
закалку
с
предварительным нагревом и выдержкой в МКИТ, последующей
кратковременной аустенитизацией, и низкий отпуск. Близкий уровень
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механических свойств получен после прерывистой закалки из МКИТ.
Причины этого аналогичны рассмотренным выше. Одним из способов
термообработки, позволяющим получить многофазную структуру,
является изотермическая закалка. Однако еще очень мало исследована
изотермическая закалка с предварительным нагревом в МКИТ, что
позволяет дополнительно влиять на количество и степень стабильности
аустенита. Исследования влияния изотермической закалки, проведенной
по способу [4], служили стали 38ХС, 30ХГСА, 45Г. Для каждой стали
существуют оптимальные температурно-временные режимы в МКИТ и в
области бейнитного превращения, обеспечивающие при прочих равных
условиях наиболее хорошее сочетание механических свойств
исследованных сталей (табл. 4).
Таблица 4 Механические свойства сталей 38ХС, 30ХГСА, 45Г после
оптимальных для каждой из них режимов изотермической закалки с
нагревом в МКИТ
КСU,
0,2,
В,
,
Сталь
Режимы термообработки*
МДж/м2
МПа МПа
%

38ХС

30ХГСА

45Г

З. 790 оС, 60, о.в. до 350 оС,
и.в. 40, о. вз.

1070

1270

21

1,3

З. 790 оС, 60, 950 оС, 5, о.в.
до 350 оС, и.в. 40, о.вз.

1240

1490

15

1,1

З. 790 оС, 60, о.в. до 300 оС,
и.в. 60, о. вз.

806

867

25

2,4

З. 790С 0, 60, 950 0С, 5,
о.в. до 300 оС, и.в. 60, о.вз.

1319

1400

18

2,1

З. 760С 0, 60, о.в. до 400 оС,
и.в. 40, о.вз.

810

920

24

1,4

З 760С 0, 60, 900 0С, 5,
о.в. до 400 оС, и.в. 40, о.вз

1010

1378

14

1,2

*о.в. – охлаждение в воде, и.в. – изотермическая выдержка, о.вз. –
охлаждение на воздухе
После оптимальных режимов изотермической закалки с нагревом в
МКИТ у исследованных сталей получено хорошее сочетание
механических свойств. Этому соответствует образование в структуре 20-
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25 % феррита, 12-18 % остаточного метастабильного аустенита, остальное
– нижний бейнит. Количественное соотношение структурных
составляющих, а, следовательно, уровень механических свойств можно
изменять в нужном направлении, управляя режимами термообработки в
МКИТ, а также в бейнитной области. Нагрев в МКИТ следует проводить
при температурах Ас1+(30-50 оС). При более высоких температурах в
области МКИТ количество аустенита возрастает, а степень его обогащения
углеродом снижается. В результате после изотермической закалки
уменьшается количество феррита, остаточного аустенита, придающих
сталям повышенную пластичность, и увеличивается доля бейнита
повышающего прочностные свойства. Продолжительность выдержки в
МКИТ для образцов исследованных сталей должна составлять 60 мин.
Изотермическая выдержка должна проводиться при 300-400 оС. Более
низкие температуры изотермы создают в бейните более высокую степень
пересыщения углеродом, повышающую прочность и снижающую
пластичность. При более высоких температурах происходит образование
верхнего бейнита, охрупчивающего сталь.
При малых выдержках (5-10 мин) после изотермической закалки
образуется наибольшее количество остаточного аустенита, очень
интенсивно превращающегося в мартенсит деформации при испытаниях
механических свойств, что повышает прочность, но снижает пластичность
и ударную вязкость. При выдержках 40-60 мин увеличивается до
необходимого уровня количество и стабильность аустенита, в бейните
формируется развитая субструктура, что обеспечивает высокий уровень
пластичности и ударной вязкости при достаточной для многих случаев
прочности. Кратковременную аустенитизацию целесообразно проводить
при 900-950 оС с выдержкой 3-5 мин, что сохраняет мелкозернистость и
устраняет феррит. В результате возрастают прочностные свойства при
некотором снижении пластичности и ударной вязкости.
Выводы
1. Создание многофазных структур с метастабильным остаточным
аустенитом термообработкой, включающей нагрев и регламентрованную
выдержку в МКИТ, позволяет получить в исследованных сталях
повышенный уровень механических свойств.
2. Важную роль в получении хорошего сочетания прочностных,
пластических свойств и ударной вязкости играет динамическое
деформационное мартенситное превращение, реализующееся в процессе
нагружения при испытаниях механических свойств. Его интенсивность
зависит от количества и степени стабильности остаточного аустенита,
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которыми за счет режимов термообработки необходимо управлять,
оптимизируя применительно к конкретным условиям нагружения.
3. При проведении термообработки для получения многофазной
структуры, включающей мартенсит или нижний бейнит и метастабильный
остаточный аустенит, целесообразно после нагрева и выдержки в
межритическом интервале температур осуществлять кратковременную
аустенитизацию. Эффективно проведение изотермической закалки по
схеме вода-печь, а также прерывистой закалки – вода- замедленное
охлаждение в бейнитном интервале температур.
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УДК 669.14.:621.9
ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СПЛАВОВ ЗА СЧЕТ
ПОЛУЧЕНИЯ В ИХ СТРУКТУРЕ МЕТАСТАБИЛЬНОГО
АУСТЕНИТА
Л. С. Малинов, И. Е. Малышева
Государственное высшее учебное заведение
«Приазовский государственный технический университет»
Робота присвячена питанню підвищення абразивної та ударноабразивної зносостійкості широко застосованих у промисловості
сталей і чавунів, а також знову розроблених, за рахунок раціональних
режимів обробок, що використовують внутрішні ресурси самого
матеріалу, одержання в структурі метастабільного аустеніту та
реалізації деформаційного мартенситного перетворення
Работа посвящена вопросу повышения абразивной и ударноабразивной износостойкости широко применяемых в промышленности
сталей и чугунов, а также вновь разработанных, за счет рациональных
режимов обработок, использующих внутренние ресурсы самого
материала, получения в структуре метастабильного аустенита и
реализации деформационного мартенситного превращения
The article is devoted to a question of increase abrasive and impactabrasive wear resistance widely used in an industry steels and cast iron, and
also again developed, at the expense of rational modes of processing using
internal resources of the material, the receipt in the structure of metastable
austenite and realization of deformation martensite transformation
В настоящее время перспективным в ресурсосбережении является
направление по повышению механических и служебных свойств сплавов
за счет получения многофазной структуры, одной из основных
составляющих которой является метастабильный аустенит, количеством и
стабильностью которого необходимо управлять применительно к
конкретным условиям нагружения [1-3]. Это позволяет широко
реализовывать предложенную в 50-х годах прошлого века И.М. Богачевым
и Р.И. Минцем идею использования деформационных мартенситных
превращений для повышения сопротивления разрушению сплавов [4]. При
деформационном мартенситном превращении происходит не только
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упрочнение, но и релаксация микронапряжений [5]. Значительная часть
энергии внешнего воздействия расходуется на фазовые (в частности,
мартенситные) превращения, протекающие при нагружении, и,
соответственно, меньшая ее доля идет на разрушение [6].
В работах [7, 8] деформационное мартенситное превращение
рассматривается в качестве механизма адаптации материала к внешнему
воздействию, что позволяет повысить его долговечность.
Анализ существующих работ, посвященных увеличению срока службы
сталей и чугунов в различных условиях изнашивания, показывает, что
повышение абразивной и ударно-абразивной износостойкости достигается во
многих случаях легированием сталей и чугунов дорогими и дефицитными
элементами (никелем, молибденом, вольфрамом, ниобием, медью и др.). При
этом мало уделяется внимания возможности реализации внутренних ресурсов,
имеющихся в самих сталях и чугунах.
При определении интенсивности воздействия абразивных частиц
используется в основном качественная оценка (слабое, среднее, сильное).
Количественный показатель (коэффициент динамичности) был применен
только
для
определения
износостойкости
высоколегированного
наплавленного слоя [9].
Принцип получения метастабильного аустенита, претерпевающего
деформационные мартенситные превращения при нагружении, в
настоящее время в основном реализуется в высоколегированных сталях и
чугунах.
Для обеспечения высокой износостойкости применяются различные
режимы термической, химико-термической обработок, в том числе с
использованием
высококонцентрированных источников энергии. В
подавляющем большинстве своем они направлены на получение в
структуре сталей и чугунов преимущественно мартенситно-карбидной
структуры, которая обеспечивает высокую твердость поверхности. При
этом в ряде случаев остаточный аустенит рассматривается как
нежелательная составляющая и предлагаются способы его разложения.
В немногочисленных работах, рассматривающих необходимость
иметь в структуре остаточный аустенит, не изучено влияние его
количества и степени стабильности на износостойкость при различных
условиях воздействия абразивных частиц.
В соответствии с вышеизложенным в работе ставились следующие
задачи: изучить возможность повышения абразивной и ударно-абразивной
износостойкости
широко
применяемых
в
промышленности
низколегированных сталей и чугунов за счет их внутреннего ресурса, а
именно – реализации эффекта самозакалки при нагружении, применяя
термическую, химико-термическую обработки и их сочетание.
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Рекомендовать режимы обработок с учетом коэффициентов динамичности.
Исследовать возможность повышения абразивной и ударно-абразивной
износостойкости ряда специальных сталей и экономнолегированных
чугунов. Провести промышленное опробование режимов обработок,
обеспечивающих получение в структуре стали метастабильного аустенита,
для повышения сопротивления абразивному изнашиванию.
Объектом исследования являлись следующие конструкционные стали:
45, 40Х, 40ХН, 40ХН2МА, 35ХМФЛ, 65Г, 55С2, 6ХС, 09Г2С и 10Г2ФБ,
инструментальные У8 и У10 и специальные 12Х13, 14Х14Г12Ф, 130Г7ТЛ,
06Г(10-24), а также высокопрочный чугун ВЧ-50 и экономнолегированные
хромомарганцевые чугуны 220Х2Г(2-6).
Применялись
рентгеновский,
дюрометрический
и
металлографический анализы. Испытания на абразивный износ
проводились на установке типа Бринелля-Хауорта [10]. Для ударноабразивного изнашивания применялась установка, в которой закрепленные
во вращающемся диске образцы соударялись с чугунной дробью.
Эталоном служили образцы исследованных сплавов, термообработанные
по типовой технологии. Для количественной оценки условий нагружения
использовался коэффициент динамичности Кд. Он определяется как
отношение твердости образца из стали 110Г13Л после износа к его
исходной твердости. Данная сталь способна накапливать энергию
внешнего воздействия, упрочняясь при этом, а величина упрочнения
позволяет судить об интегральной интенсивности ударно-абразивного
воздействия частиц. Известно, что энергия воздействия абразивных частиц
при изнашивании, поглощенная металлом, расходуется на упругую и
пластическую деформацию, а также его разрушение. В свою очередь, К д
объективно характеризует энергию такого воздействия, поглощенную
сталью 110Г13Л в процессе изнашивания в конкретных условиях. Чем
больше энергия ударно-абразивного воздействия, тем больше степень
наклепа.
Обычно для доэвтектоидных сталей стандартная температура нагрева
под закалку выбирается на 30-50 ºС выше точки Ас3, а для заэвтектоидных
– на 30-50 ºС выше Ас1. В работе было изучено влияние температуры
нагрева под закалку в интервале 850-1050 ºС на сталях 45, 40Х, 40ХН2МА
и У10. Исследования показали, что в доэвтектоидных сталях, в которых
невозможно получить остаточный аустенит или его количество не
превышает 5-10 %, повышение температуры нагрева под закалку снижает
абразивную и ударно-абразивную износостойкость. В заэвтектоидных
легированных сталях и серых чугунах, в которых термообработкой можно
получать различное количество остаточного аустенита, необходимо для
высокой абразивной износостойкости иметь его повышенное количество
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(до 40-50 %), интенсивное превращение в мартенсит деформации при
нагружении, а также высокую степень его упрочнения, большое
содержание углерода в мартенсите деформации и возможность его
динамического старения. При ударно-абразивном изнашивании в
низколегированных сталях после закалки количество аустенита должно
быть небольшим (10-15 %) и иметь повышенную стабильность (табл. 1).
Таблица 1 Влияние температуры нагрева под закалку на твердость,
количество аустенита и прирост мартенсита деформации сталей 45 и У10
Количество Прирост мартенсита
Температура Твердость,
Сталь
аустенита,
деформации при
закалки, ºС
HRC
%
Кд = 1,1, %
850
50,0
45
950
49,0
1050
47,7
850
60,0
12
8
У10
950
58,0
20
12
1050
55,0
27
20
Таким образом, для высокой абразивной износостойкости
температуры нагрева под закалку могут быть значительно выше
стандартных. Выбором температуры нагрева под закалку можно управлять
количеством и стабильностью аустенита.
Изотермическая закалка широко применяется в промышленности. Для
изучения износостойкости после изотермической закалки были выбраны
стали 55С2 и 6ХС, содержащие повышенное количество углерода и
кремния, которые способствуют получению остаточного аустенита. Между
тем, в большинстве работ по изотермической закалке основное внимание
уделяется роли бейнита, а остаточный аустенит либо не принимается во
внимание, либо рассматривается как стабильная структура. Режимы
изотермической закалки существенно влияют на износостойкость
исследованных
сталей.
Самый
высокий
уровень
абразивной
износостойкости достигается при получении в структуре наибольшего
количества остаточного аустенита и сравнительно невысокой твердости
(32 HRC). У стали 55С2 это обеспечивается изотермической закалкой при
350 ºС с выдержкой ≤ 30 минут, при которой получено наибольшее
количество остаточного аустенита ~ 30 %, у 6ХС – при 400 ºС и выдержке
5 минут - 23 % остаточного аустенита (рис. 1, а). Он метастабилен и при
абразивном воздействии почти полностью превращается в мартенсит
деформации, который имеет высокую плотность дислокаций и очень
дисперсен, в нем протекает динамическое старение.
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Ударно-абразивная износостойкость изменяется в противоположном
направлении. При небольшом количестве остаточного аустенита в
структуре сталей (8 % - 55С2, 16 % - 6ХС) и повышенной его стабильности
наблюдается наиболее высокий ее уровень. Это достигается в стали 55С2
после выдержки при 350 ºС и 6ХС – 400 ºС в течение 60 минут (рис. 1, г).
Прослойки остаточного аустенита, расположенные между кристаллами
бейнита, затрудняют развитие микротрещин. При этом происходит
уменьшение содержания углерода в α – твердом растворе и формируется
развитая дислокационная субструктура [11-14].

а

б

Рис. 1 Микроструктура стали 6ХС после изотермической закалки при
400 °С, × 500 × 2: а - 5 минут; б- 10 минут; в-30 минут; г-60 минут
Плазменная обработка получает все большее распространение для
повышения износостойкости поверхности. Она позволяет также
существенно повышать температуру нагрева под закалку. Обычно влияние
этой обработки объясняется получением дисперсного мартенсита с
высокой плотностью дислокаций, содержащего повышенное
г количество
углерода вследствие более полного растворения карбидов. Плазменной
обработке подвергали стали 45, 40ХН и 40ХН2МА. Согласно данным
рентгеновского анализа после плазменной обработки наряду с
мартенситом и карбидами в структуре присутствует остаточный аустенит.
В стали 45 его 5 %, в 40ХН – 20 %, в - 40ХН2МА – 27 %. Исследования

340

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

показали, что плазменная обработка в легированных сталях повышает
сопротивление абразивному изнашиванию не только за счет получения
дисперсного мартенсита высокой твердости и сохранения карбидов, как
принято считать в настоящее время, но и вследствие превращения
присутствующего в структуре сталей остаточного аустенита в мартенсит
деформации при нагружении. При этом количество образовавшегося
мартенсита деформации после плазменной закалки больше, чем после
объемной, что обусловлено увеличением количества остаточного
аустенита в структуре и снижением степени его стабильности.
Обычно для повышения износостойкости в поверхностном слое
цементированных сталей стремятся получать мартенситно-карбидную
структуру с минимальным количеством аустенита, что обеспечивает
наиболее высокую твердость сплавов. Это достигается цементацией с
последующей термообработкой. Содержание остаточного аустенита в
цементованных сталях обычно не превышает 15 %. В практике
предприятий наличие в структуре цементованных деталей даже
незначительного количества остаточного аустенита зачастую является
признаком
брака.
Однако
известны
работы,
показывающие
положительную роль в повышении абразивной износостойкости
остаточного аустенита, получаемого в поверхностном слое специально
разработанных цементованных сталей после термообработки, но такие
данные немногочисленны и в них не учитываются количество и
стабильность аустенита применительно к различным условиям нагружения.
Науглероживание и термообработка строительных, улучшаемых, пружинных
и инструментальных сталей не изучены.
Показано существенное повышение абразивной и ударно-абразивной
износостойкости строительных сталей 09Г2С и 10Г2ФБ цементацией и
последующей термообработкой за счет получения в поверхностном слое
наряду с мартенситом и карбидами остаточного аустенита, управления его
количеством и стабильностью. Для высокой износостойкости при К д = 1,1
(рис. 2, а) количество остаточного аустенита должно составлять ≥ 25 %
(рис. 3, б) и он почти полностью превращается в мартенсит деформации
при нагружении, о чем свидетельствуют данные рентгеновского анализа, а
для максимального уровня износостойкости при Кд = 2,7 (рис 2, б)
необходимо иметь небольшое (15 %) количество остаточного аустенита
повышенной стабильности (рис. 3, а). При оптимальном режиме обработки
уровень абразивной износостойкости цементированных сталей возрастает
в 2,5 и 3,1 раза по сравнению с образцами, подвергнутым только закалке и
низкому отпуску, а ударно-абразивной – в 3,5 и 3,7 раза [15].
Аналогичные данные получены для сталей 35ХМФЛ, 40Х, 65Г и У8. Они
подвергались цементации и последующей закалке с температур 850, 900, 950 и
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1000 ºС и низкому отпуску. Проведенные исследования показали, что при
повышении температуры нагрева под закалку количество остаточного
аустенита возрастает у всех исследованных сталей от 13 до 50 %. Для
высокого уровня абразивной износостойкости необходимо получать в
поверхностном слое таких сталей повышенное количество (до 50 %)
остаточного аустенита пониженной стабильности (прирост мартенсита
деформации ∆М ≥ 25 %) , а для ударно-абразивной остаточный аустенит (1015 %) должен иметь более высокую степень стабильности (∆М ≤ 10 %).
Уровень износостойкости по сравнению с закаленным и низкоотпущенным
состоянием возрастает во всех исследованных сталях при Кд = 1,1 в 1,4-1,5
раза, а при Кд = 2,7 в 2,4-3,3 раза [16, 17].
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
а

б

850 ºС

900 ºС

950 ºС

Рис. 2 Влияние температуры нагрева под закалку на абразивную (а) и
ударно-абразивную (б) износостойкость цементированной стали 10Г2ФБ

а

б

Рис. 3 Микроструктура поверхностного слоя стали 09Г2С после
цементации, закалки от 850 °С (а), 950 ºС (б) и низкого отпуска, × 500 ×2
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Исследования показали возможность повышения износостойкости
коррозионно-стойкой стали 12Х13, аустенитной хромомарганцевой стали
14Х14Г12Ф и низкоуглеродистых марганцовистых сталей типа 06Г(10-24).
Результаты исследований показали, что цементация и последующая
термообработка, обеспечивающие получение в структуре поверхностного
слоя наряду с мартенситом и карбидами 25-50 % метастабильного
остаточного аустенита для абразивного воздействия и 15-20 % - для
ударно-абразивного, позволяют повышать износостойкость исследованных
сталей в 1,6 раза при Кд = 1,1 и в 2 раза при Кд = 2,7 для стали 12Х13 по
сравнению с закаленным и низкоотпущенным состоянием [14]. Абразивная
износостойкость
цементированной
стали
14Х14Г12Ф
выше
нецементированной в 4,4 раза [18]. Низкоуглеродистые марганцовистые
цементируемые
стали
являются
перспективным
износостойким
материалом, в поверхностном слое которых можно получать до 100 %
остаточного аустенита различной степени стабильности и при
дифференцированном подходе к выбору состава стали и режиму
термической обработки с учетом коэффициентов динамичности может
быть обеспечена более высокая износостойкость, чем у стали 110Г13Л (в
1,3 раза при абразивном и 1,7 – при ударно-абразивном изнашивании) [19].
Следует подчеркнуть, что для получения высокого уровня
износостойкости необходимо проведение закалки цементированных сталей
не с температур, на 30-50 ºС превышающих АС1, как это принято, а с
повышенных,
к
выбору
которых
необходимо
подходить
дифференцированно с учетом коэффициента динамичности.
Известные износостойкие чугуны, используемые в промышленности,
являются материалом, применение которого для деталей машин,
работающих в условиях абразивного изнашивания, позволяет значительно
повысить сроки службы механизмов и машин. Однако такие чугуны
содержат большое количество дорогих и дефицитных легирующих
элементов. Поэтому целесообразно изучить износостойкость более
дешевого
высокопрочного
чугуна
и
экономнолегированных
хромомарганцевых чугунов и возможность ее повышения в различных
условиях абразивного воздействия за счет использования эффекта
самозакалки при нагружении.
Для изучения возможности повышения абразивной и ударноабразивной износостойкости высокопрочного чугуна ВЧ-50 образцы
подвергались изотермической закалке и обычной закалке с различных
температур
аустенитизации.
Проведенные
исследования
после
изотермической закалки показали, что наиболее высокий уровень
абразивной износостойкости наблюдается при закалке от 350 ºС с
выдержкой 20 минут, когда в структуре содержится максимальное
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количество 37 % метастабильного остаточного аустенита, о чем
свидетельствуют данные рентгеновского анализа. Наибольший уровень
ударно-абразивной износостойкости получен после закалки чугуна при
250 ºС и выдержке 90 минут, при содержании 5 % остаточного аустенита
повышенной степени стабильности, а также вследствие уменьшения
содержания углерода в α – твердом растворе, получения преимущественно
бейнитной структуры. При исследовании износостойкости чугуна ВЧ-50
после обычной закалки установлено, что с повышением температуры
нагрева под закалку от 850 до 950 ºС обнаруживается следующая
закономерность: с увеличением количества остаточного аустенита от 14 до
23 % абразивная износостойкость возрастает из-за повышения количества
и снижения стабильности остаточного аустенита по отношению к
деформационному
мартенситному
превращению,
интенсивно
превращающегося при испытаниях в мартенсит. Это же снижает ударноабразивную износостойкость, т.к. при большой интенсивности ударного
воздействия абразивных частиц требуется, как уже отмечалось, повышенная
стабильность остаточного аустенита. Кроме того, отрицательно влияет на
ударно-абразивную износостойкость рост зерна аустенита, повышенное
содержание углерода в мартенсите и, как следствие, сильное его
охрупчивание [11, 12, 14].
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
а

б
850 ºС

900 ºС

950 ºС

Рис. 4 Влияние температуры нагрева под закалку на абразивную (а) и
ударно-абразивную (б) износостойкость чугуна ВЧ-50
Исследование
износостойкости
экономнолегированных
хромомарганцевых чугунов 220Х2Г(2-6) при различных Кд проводилось
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после нормализации с температур 800-1100 ºС и различных температур
отпуска. Полученные данные показывают, что повышение содержания
марганца приводит к увеличению количества остаточного аустенита в
структуре и снижению доли мартенсита. В том же направлении влияет и
повышение температуры нормализации – количество аустенита возрастает до
93 %. Установлена корреляционна зависимость между износостойкостью
таких чугунов при различных Кд и степенью стабильности аустенита.
Показано, что для получения высокого уровня абразивной износостойкости
необходим большой прирост мартенсита деформации, а для высокой ударноабразивной износостойкости – прирост мартенсита деформации должен быть
минимальным.
Для высокой абразивной износостойкости следует стремиться к
получению повышенного количества (до 40-50 %) метастабильного
аустенита и обеспечить высокий прирост мартенсита деформации (30 –
40 %) на поверхности износа. Для высокого уровня ударно-абразивной
износостойкости необходимо получать в структуре аустенит повышенной
стабильности и малый прирост мартенсита деформации (≤ 25 %) (табл. 2).
Низкий отпуск таких чугунов приводит к еще большей стабилизации
аустенита, что снижает абразивную и повышает ударно-абразивную
износостойкость. Высокий отпуск действует в противоположном
направлении [20].
Таблица 2 Влияние температуры нормализации на количество
остаточного аустенита, прирост мартенсита деформации и относительную
износостойкость при различных коэффициентах динамичности
Прирост
Относительная
Температу- Количестмартенсита
износостойЧугун
ра нормаво аустедеформации, %
кость, ε
лизации, ºС
нита, %
Кд = 1,1 Кд = 2,7 Кд = 1,1 Кд = 2,7
800
10
6
1,9
0,3
900
19
10
12
2,2
0,3
220Х2Г2
1000
39
28
30
2,4
0,5
1100
51
43
46
2,8
0,2
800
16
8
10
2,1
0,4
900
25
15
19
2,3
0,4
220Х2Г4
1000
55
45
40
2,8
0,3
1100
80
23
25
2,0
0,6
800
35
25
28
2,4
0,5
900
45
38
42
2,7
0,3
220Х2Г6
1000
74
26
30
2,3
0,6
1100
93
18
25
1,9
0,7
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В заключении можно сделать следующие выводы:
1. Выбор химического состава сплава и режима упрочняющей его
обработки должен осуществляться с учетом исходных химического,
фазового составов сплавов и условий абразивного воздействия,
характеризуемых коэффициентом динамичности.
2. Для повышения сопротивления абразивному и ударно-абразивному
изнашиванию
в
сталях
и
чугунах
необходимо
получать
микронеоднородную структуру, одной из основных составляющих
которой является метастабильный аустенит.
3. Применяемые обработки должны быть направлены на оптимизацию
количества, стабильности аустенита и характера распределения его в
структуре сталей и чугунов с учетом конкретных условий нагружения.
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УДК 669.14:621.9
ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ПІДВИЩЕНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ
НА АГЛОФАБРИЦІ ПАТ «ММК ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
Л. С. Малінов, Н. А. Солідор, В.О. Мілентьєв
Державний вищий навчальний заклад
«Приазовський державний технічний університет»
У даній роботі представлені результати досліджень зі збільшення
довговічності зірочок і колосників агломераційних дробарок за рахунок
вибору раціональних матеріалів і технології зміцнення, що дозволить
скоротити витрати на виготовлення змінно-запасних частин, ремонт
аглодробарок, знизити витрати металу, зменшити простої
устаткування. Це повинно внести свій внесок в ресурсо- й
енергозбереження
В данной работе представлены результаты исследований по
увеличению долговечности звездочек и колосников агломерационных
дробилок за счет выбора рациональных материалов и технологий
упрочнения, что позволит сократить затраты на изготовление сменнозапасных частей, ремонт аглодробилок, снизить расход металла,
уменьшить простои оборудования. Это должно внести свой вклад в
ресурсо- и энергосбережение
In this work the results of researches are presented on multiplying
longevity of asterisks and furnace-bars of aglocrushers due to the choice of
rational materials and technology of consolidating, that will allow to shorten
expenses on making of removable-spare parts, repair of aglocrushers, to
reduce the expense of metal, decrease the outages of equipment. It must bring
in the contribution to the economy of resources and energy
Вступ
На даний час деталі аглодробарок зірочки та колосники відливають зі
сталі 70ХЛ. Внаслідок низької довговічності цих деталей, що не
перевищує 6 місяців, ФСЛЦ повинен щомісячно відливати по 2 комплекти
зірочок (18 одиниць) і колосників (22 одиниці). На 12 аглодробарок
витрачається більш ніж 180 т металу. Враховуючи, що вартість сталі 70ХЛ
складає не менш ніж 4000 грн., тільки на виплавку деталей витрачається
більш ніж 700 тис. грн., а з урахуванням втрат, що пов’язані з простоєм

348

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

агломераційних машин під час заміни зношених деталей аглодробарок,
витрати майже подвоюються. Це свідчить про те, що необхідне скорочення
таких великих витрат за рахунок підвищення довговічності зірочок та
колосників.
В роботі представлено аналіз умов експлуатації деталей аглодробарок,
вибір та обґрунтування застосування матеріалів і технології зміцнення, що
підвищують їх довговічність, лабораторні випробування зносостійкості
матеріалів та експлуатаційні випробування промислових партій деталей
агломераційних дробарок в умовах агломераційного цеху.
Результати досліджень
Аналіз результатів дослідження характеру зношування показав, що
він носить переважно абразивний характер. На зношеній, сильно окисленій
поверхні спостерігаються численні подряпини і невеликі вм'ятини. Тверді
абразивні частинки агломерату вдавлюються у поверхню деталей і при
русі на ній залишають слід у вигляді видавленої або вирізаної подряпини.
Руйнування інтенсифікується окисленням поверхні деталей, що має місце
при експлуатації в умовах підвищених температур. При температурах, що
перевищують 575 С, інтенсивно утворюється на сталевій поверхні оксид
FеO, який має дефектну кристалічну ґратку, що полегшує дифузію кисню
всередину металу. В результаті полегшується окислення поверхні. Про це
свідчить коричневий колір зношених деталей.
Найчастіше зірочки та колосники піддають нормалізації від 860 °С з
подальшим високим відпуском при температурі 650 °С протягом 1 год., що
забезпечує хорошу механічну обробку. Проте довговічність їх недостатня
(не перевищує 6 місяців). У зв’язку з цим підвищення зносостійкості сталі
70ХЛ є важливим завданням. Для вирішення завдання підвищення
довговічності деталей аглодробарок агломераційних машин було вибрано
два напрями, а саме: вибір складу зносостійкої сталі та зміцнення поверхні
деталей, що виплавляються серійно зі сталі 70ХЛ. Реалізовуючи перший
напрям, була запропонована нова сталь 75ХФТЛ, що відрізняється від
серійної додатковим мікролегуванням ванадієм і титаном, оскільки
додаткове введення вказаних елементів до сталі 70ХЛ може бути
важливим чинником підвищення механічних властивостей та
зносостійкості, а також проведенням термообробки за режимами, які
дозволяють отримати в структурі разом з іншими складовими залишковий
метастабільний аустеніт, що зазнає в процесі експлуатації деформаційне
мартенситне перетворення. Структура, властивості та зносостійкість сталі
75ХФТЛ порівнювалися з серійною сталлю 70ХЛ після різних режимів
термічної обробки.
Хімічний склад досліджених сталей представлений в табл.1.
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При виборі режиму термообробки запропонованої сталі за основу
була прийнята технологія, що застосовується на даний час для сталі 70ХЛ
на ПАТ «ММК ім. Ілліча»: нормалізація від 860 °С з подальшим відпуском
при 650 °С, 1 год. В результаті проведення термообробки в сталі 70ХЛ
була отримана структура сорбіту, а в сталі 75ХФТЛ – дрібнозерниста
троостосорбітна структура, що відрізняється великою дисперсністю, і
карбіди ванадію і титану. В результаті нова сталь 75ХФТЛ має вищу
твердість (3000-3300 МПа), ніж 70ХЛ (2400 МПа).
Таблиця 1 Хімічний склад сталей 70ХЛ та 75ХФТЛ, мас. %
Р
S
Марка
С
Мn
Si
Сr
V
Ti
сталі
не більш
0,650,550,250,8070ХЛ
0,030 0,025
0,75
0,85
0,45
1,00
0,700,700,350,800,07- 0,0775ХФТЛ
0,030 0,021
0,80
1,00
0,55
1,00
0,15
0,15
Випробування на абразивне зношування проводилося на установці,
типа Брінелля -Хауорта [1]. Абразивом служив морський пісок з розміром
частинок  0,8-1,0 мм. Еталоном служила сталь 70ХЛ після стандартної
термічної обробки, що застосовується на комбінаті.
За даними промислових випробувань експлуатаційна стійкість
деталей, відлитих зі сталі 75ХФТЛ, в 1,83 рази вище (з 6 до 11 місяців),
ніж серійних, що виготовляються зі сталі 70ХЛ. Завдяки раціональним
технологічним рішенням вартість тонни литва нової сталі і вживаної мало
відрізняються, що є важливим чинником при впровадженні розробки у
виробництво.
В роботі досліджено вплив температури подальшого відпуску в
інтервалі
450-650
°С,
проведеного
після
нормалізації,
на
структуроутворення, зносостійкість і механічні властивості сталей 70ХЛ і
75ХФТЛ. Так, в результаті проведених досліджень встановлено, що
підвищення температури відпуску з 450 °С до 650 °С після нормалізації від
860 °С призводить до зниження твердості досліджуваних сталей: у 70ХЛ –
з 36 до 30 HRC, а в 75ХФТЛ – з 38 до 32 HRC. Велика дисперсність і
присутність твердих фаз дозволяють отримати вищу твердість у сталі
75ХФТЛ в порівнянні з 70ХЛ. Це обумовлено тим, що ванадій і титан в
сталі утворюють карбіди, які важко коагулюють і, крім того, гальмують
рух дислокацій, що ініціюється дією зовнішніх навантажень, тим самим
зберігаючи їх підвищену щільність.
Встановлено, що сталь 75ХФТЛ має велику абразивну зносостійкість
після нормалізації і відпуску при температурах від 450 до 650 °С в
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порівнянні зі сталлю 70ХЛ: 2,67 і 1,8; 2,4 і 1,35; 1,83 і 1,0 відповідно. З
представлених даних видно, що чим нижче температура відпуску після
нормалізації у вивчених межах, тим вище абразивна зносостійкість сталей.
Це пояснюється тим, що підвищення температури нагріву приводить до
коагуляції карбідів і огрублення структури і, як наслідок, викликає
зниження характеристик міцності (табл. 2).
Таблиця 2 Механічні властивості сталей 70ХЛ та 75ХФТЛ після
нормалізації від 860 °С, 20 хвил. і подальшого відпуску при різних
температурах протягом 1 години
Температура
KCU,
Сталь
0,2, МПа в, МПа , % , %
МДж/м2
відпуску, С
70ХЛ
831,4
1146,2
8,3
36
0,114
450 С
75ХФТЛ
813,0
1146,2
5,7
36
0,160
70ХЛ
664,3
1095,3
5,5
36
0,075
550 С
75ХФТЛ
677,5
1120,7
5,8
36
0,160
70ХЛ
488,0
916,9
8,8
36
0,100
650 С
75ХФТЛ
516,0
983,2
8,5
36
0,200
Слід зазначити, що механічні властивості нормалізованої сталі
75ХФТЛ при всіх температурах відпуску вищі, ніж сталі 70ХЛ.
Встановлено, що після відпуску при 550 °С сталь 75ХФТЛ володіє
оптимальним рівнем механічних властивостей – при достатній міцності
спостерігаються задовільні характеристики пластичності (у цьому
виявляється позитивна роль карбідів ванадію і титану).
З приведених вище даних можна зробити висновок, що сталь
75ХФТЛ, мікролегована ванадієм і титаном, володіє вищим рівнем
експлуатаційних і механічних властивостей, ніж сталь 70ХЛ після всіх
досліджених режимів термообробки. Зниження температури нагріву після
нормалізації від 860 °С з 650 °С до 550 °С забезпечує оптимальний
комплекс механічних властивостей та абразивної зносостійкості
досліджуваних сталей. Враховуючи результати досліджень, можна
рекомендувати після проведення нормалізації знизити температуру
відпуску з 650 °С до 550 °С для деталей, які не потребують механічної
обробки, і до 450 °С для деталей, які працюють при нормальних
температурах. Слід зазначити, що вартість тонни нової сталі і серійної
мало відрізняється, що є найважливішим чинником при впровадженні
розробки у виробництво [2-4].
У даній роботі розглянуто також і інший шлях підвищення
довговічності роботи зірочок і колосників, а саме – наплавлення їх робочої
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поверхні. У табл. 3 представлений хімічний склад наплавлювальних
матеріалів.
Таблиця 3 Хімічний склад наплавлювального матеріалу, мас. %
Матеріал
C
Si
Mn
Cr
B
Mo
W
Nb
V
3,0- 2,0- 1,0- 22,0- 0,5T-590
3,5 2,5 1,5
27,0
1,5
3,0- 2,0- 1,0- 22,0- 1,0Т-620
3,5 2,5 1,5
24,0
2,0
Ледуріт- 5,0- 0,620,25,1- 1,8- 6,1- 0,850,2
68
5,7 0,8
22,0
6,7 1,9 7,4
1,00

Ti
1,01,5
-

Реалізація другого напряму робіт зі зміцненню робочих поверхонь
зірочок і колосників здійснювалася їх наплавленням електродами Т-590,
Т-620 (рис.1) і порошковим дротом Ледуріт-68 – робочі поверхні деталей
на 1/3 наплавлені в два шари (суцільне наплавлення), решта поверхні з
метою економії наплавлювального матеріалу в один шар сіткою з
осередками 25-30 мм на зірочки, відлиті зі сталі 35Л, оскільки вона
дешевше 70ХЛ і 75ХФТЛ (рис. 2). Крім того, не потрібно проводити
додатковий високий підігрів, необхідний у разі легованих сталей, що
можливо здійснити в умовах ФСЛЦ ПАТ «ММК ім. Ілліча». Наплавлення
проведене при наступних режимах: I = 350-450 А, U = 30-34 В.

Рис.
1
Запропонована
схема Рис. 2 Схема наплавлення зірочок
наплавлення зірочок електродами Т- порошковим дротом Ледуріт-68
590 (Т-620)
Вид двох наплавлених зірочок і ротора, набраного з повного
комплекту зірочок, які зміцнені наплавленням порошковим дротом
Ледуріт-68, наведено на рис. 3. На рис. 4 наведено вигляд наплавлених
електродами Т-590 колосників зі сталі 35Л.
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Лабораторні, а потім і промислові випробування показали, що
наплавлення сталі 70ХЛ істотно збільшує її абразивну зносостійкість і,
відповідно, довговічність деталей (у 2 рази). Це обумовлено підвищеною
твердістю (HRC 55-57) наплавленого металу і його опором окисленню при
підвищених температурах. З урахуванням цього, при виконанні роботи
ЦРОА безпосередньо на аглофабриці комбінату електродами Т-590 було
наплавлено 54 зірочки і 3 колосники.

а

б

Рис. 3 Наплавлені порошковим дротом Ледуріт-68 зірочки зі сталі
35Л (а) і ротор з наплавленими зірочками в зборі (б)

Рис. 4 Партія колосників зі сталі 35Л, наплавлених електродами Т-590
Висока зносостійкість наплавлення порошковим дротом Ледуріт-68 в
порівнянні з такою при використанні електродів Т-590 і Т-620 обумовлена
значно великим вмістом в ній карбідної фази (рис. 5). Цьому відповідає і
вища твердість (HRC 67-68) наплавлення порошковим дротом Ледуріт-68 в
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порівнянні з 55 HRC (Т-590). Даним порошковим дротом було наплавлено
9 зірочок, відлитих ФСЛЦ зі сталі 35Л, більш технологічною для
наплавлення, ніж 70ХЛ. Випробування у виробничих умовах показали, що
зносостійкість деталей збільшилася до 23-х місяців, що повністю
виправдовує використання дорогого матеріалу Ледуріт-68.

а

б

в

Рис. 5 Мікроструктура металу, наплавленого електродами Т-590 (а),
Т-620 (б), порошковим дротом Ледуріт-68 (в);  500
Таким чином, можна зробити наступні висновки:
1. Довговічність зірочок, відлитих зі сталі 75ХФТЛ, в 1,83 рази вище,
ніж серійних з 70ХЛ. Нова сталь може бути впроваджена для інших
деталей, що виготовляються на даний час зі сталі 70ХЛ. Застосовуючи
наплавлення деталей, відлитих зі сталі 75ХФТЛ, можна підвищити їх
експлуатаційну стійкість ще в більшому ступені.
2. Експлуатаційні випробування зірочок і колосників, наплавлених
електродами Т-590, показали ефективність такого способу їх зміцнення,
підвищуючи довговічність деталей в середньому в два рази.
3. Очікуваний економічний ефект від впровадження у повному обсязі
виконаної розробки складе понад півмільйона гривень (530 тис. грн.).
4. При відновленні в міру необхідності наплавленням деталей
агломераційних дробарок безпосередньо на аглофабриці термін
експлуатації деталей може бути збільшено до 1,5-2-х років замість півроку,
як це має місце на даний час. У результаті значно зменшиться кількість
змінно-запасних деталей аглодробарок, які виплавляються на комбінаті,
що приведе до скорочення втрат виробництва, пов’язаних із заміною
зношуваних деталей.
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УДК 669.18: 621.746
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ РЕОТЕРМІЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ГЕТЕРОЛИТТЯ
В. А. Мамішев
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України
Системний аналіз двофазної зони зливків і виливків показав високу
ефективність ливарно-металургійних принципів підвищення якості
литої структури
Системный анализ двухфазной зоны слитков и отливок показал
высокую
эффективность
литейно-металлургических
принципов
повышения качества литой структуры
The system analysis two-phase zone of ingots and casts it is shown high
effective of cast-metallurgy principles of rise cast structure
До головних вимог конкурентоздатності литих виробів (зливки,
виливки, центробіжно- та безперервнолиті заготовки) відносяться: якість
литих заготовок, економічність і екологічна безпека технологічного
процесу їх виготовлення в умовах сучасного виробництва. Якість
первинної кристалічної структури литого металу суттєво залежить від
термочасових закономірностей формування двофазної зони кристалізації
сталі в обмеженому об’ємі твердіючого зливка або виливка. Важлива роль
двофазної зони кристалізації найбільш чітко проявляється при формуванні
структурних зон прокатних і ковальських зливків.
В двофазній зоні твердіючого зливка може формуватись дендритна
або недендритна кристалічна структура литого металу. В цей період
утворюється більшість дефектів кристалічної будови зливка, а саме:
газоусадкові раковини та пористість литого металу, внутрішні і поверхневі
кристалізаційні тріщини, фізична, хімічна та структурна неоднорідність
зливка. В значній мірі це пояснюється нерівномірним розподілом
температури [1] по ширині градієнтної двофазної зони твердіючого зливка.
Фронти двофазної зони (фронт ліквідус та фронт солідус)
переміщуються від поверхні охолодження зливка до його осі з різними
швидкостями. Тому в процесі тверднення зливка протяжність двофазної
зони кристалізації сталі мінімальна при формуванні його поверхневих
шарів і максимальна, коли фронт ліквідус (початок кристалізації) досягне
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осі зливка. В цей момент в об’ємі зливка повністю знімається початковий
перегрів розплаву і зникає область рідкого стану його центральних обє’мів.
Після цього протяжність двофазної зони твердіючого зливка зменшується
до нуля в момент досягнення фронтом солідус (кінець кристалізації) осі
симетрії ковальського зливка або площини симетрії прокатного зливка.
В процесі твердіння зливка протяжність двофазної зони кристалізації
сталі змінюється не монотонно, а має екстремум (максимум) в момент
зняття початкового перегріву рідкої сталі над температурою ліквідус. Чим
швидше рухомий фронт ліквідус досягне осі зливка (або теплового центру
масивного виливка), тим більше часу метал, що кристалізується, буде
знаходитись в гетерогенному (двофазному) стані [1].
На тривалість двофазного стану твердіючого зливка суттєво впливає
введення в розплав необхідної кількості теплоакумулюючих твердих
добавок-мікрохолодильників на стадії розливання сталі по виливницям.
Кінетика формування двофазної зони залежить від градієнтів температури.
В твердіючому гетерогенному розплаві сталі з твердими частинкамимікрохолодильниками температурні градієнти різко зменшуються по
радіусу ковальського зливка або по товщині прокатного зливка.
Швидке розплавлення дисперсних частинок-мікрохолодильників при
інтенсивному перемішуванні гетерогенного розплаву дуже швидко знімає
початковий перегрів сталі. Це сприяє утворенню в розплаві твердіючого
зливка великої кількості додаткових центрів кристалізації, які утворюють
металічну суспензію у вигляді гетерогенної системи розплав-кристали.
В умовах інтенсивного перемішування гетерогенного розплаву
неізотермічна система розплав-кристали має дві основні властивості:
текучість суспензії і її здатність до розшарування в гравітаційному чи
інерційному силових полях. Кристали, уламки дендритів і тверді частинки
неповністю розплавлених мікрохолодильників мають більшу питому вагу
ніж оточуючий їх розплав. Тому в рідко-твердій частині двофазної зони
реалізується седиментація (осадження) дискретної твердої фази. З цієї
причини кристали і тверді частки опускаються на фронт кристалізації, що
суттєво збільшує швидкість його просування вглиб твердіючого зливка.
Швидкість твердіння більша в поверхневих і в осьових шарах зливка і
змінюється в напрямку температурного градієнта від фронту кристалізації
до теплового центру зливка. За рахунок збільшення швидкості просування
фронту солідус у верхні об’єми зливка зменшується повний час його
твердіння, що підвищує продуктивність технологічного процесу лиття.
Щоб керувати швидкістю твердіння прокатних і ковальських зливків
доцільно ефективно впливати на теплові потоки в напрямку протилежному
градієнту температури, наприклад, за рахунок продування холодного
повітря через газовий зазор між твердіючим зливком і стінками виливниці.
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Процес спрямованого твердіння зливка поліпшує температурні умови
формування кристалічної структури литого металу. В двофазній зоні
кристалізації між фронтами ліквідус і солідус протікають лікваційні
процеси з витісненням в рідку фазу матричного розплаву менш розчинних
в кристалічній фазі шкідливих домішок (сірка та фосфор). Питома вага
лікватів менша ніж питома вага рідкої сталі. Тому ліквати і газові пухирці
спливають в верхні об’єми зливка (в головну частину зливка нерозкисленої
киплячої сталі або в живильник зливка розкисленої спокійної сталі).
Щоб прискорити процес спливання легкоплавких лікватів та їх
виведення з кристалічного каркасу твердо-рідкої частини двофазної зони
кристалізації, доцільно в об’єм рафінуючого живильника доливати порцію
більш чистої рідкої сталі. Така технологічна операція сприяє видаленню
забрудненого лікватами розплаву з верхніх об’ємів твердіючого зливка.
Системний аналіз взаємозв’язаних процесів кристалізації сталі і
твердіння зливків в виливницях проведений з урахуванням особливостей
впливу рідко-твердої та твердо-рідкої частин двофазної зони на процес
формування первинної кристалічної структури литого металу і на фізичну
та хімічну неоднорідність зливка. Це дало можливість виявити найбільш
ефективні ливарно-металургійні принципи підвищення якості литих
виробів в період твердіння зливків в виливницях або масивних виливків
в ливарних формах. До цих принципів відносяться: принцип суспензійного
розливання, принцип осадкової кристалізації, принцип спрямованого
твердіння та принцип рафінуючого живлення двофазної зони зливка.
Проте реотермічні схеми суспензійного розливання та спрямованого
твердіння принципово різні. При їх реалізації корисно сумістити ці схеми
в один технологічний процес. Якщо принцип суспензійного розливання
реалізувати в режимі осадкової кристалізації, а принцип спрямованого
твердіння реалізувати в режимі рафінуючого живлення, то об’єднуючи їх,
можна створити високотехнологічний процес гетеролиття [1].
Для вибору раціональних схем формування високоякісних зливків і
масивних виливків слід проводити комп’ютерні розрахунки швидкостей
охолодження, градієнтів температури і швидкостей твердіння [2,3] литих
заготовок різної маси, конфігурації, габаритних розмірів та призначення.
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EVALUATION OF TiAlSiCN, TiCrSiCN COATINGS COMPOSITIONS
A. Manulyk1, K. Mykhalenkov2
1

2

Owens-Brockway Glass Container Inc., USA
National Technical University of Ukraine “KPI”, Ukraine

Thermodynamic simulation is a powerful tool for proper coating
composition detection and further balanced phases allocation in the system.
This simulation is an attempt theoretically background further experimental
works layout
Introduction
Any coating deposited on turbine blades (or vanes) must offer protection
within specified period of service life against destructive attacks of hightemperature corrosion and erosion, when the said components are exposed to
flow of fuel combustion products containing aggressive ingredients and solid
particulate matter.
The coating must meet the following requirements:
 It must withstand hot corrosion, oxidation, and erosion when placed into
flow of gas whose parameters are similar to those of turbine gases;
 It must safely withstand the static and alternate stresses applied to the
blade surface; to this end the coating must have the requisite combination of
strength and ductility;
 It must show good stability and not be destroyed by interaction with
substrate;
 It must not degrade the blade material mechanical properties.
Even after a long service life, coated blades and vanes must have better
mechanical properties then their uncoated counterparts due to protecting the
blade surfaces from damage and softening. In addition to the requirements to
metal coatings listed previously, the ceramic coatings (thermal barrier coatings
or TBC’s) must ensure lower average wall temperatures over the blade and
reduce thermal stresses during engine transient running.
The techniques involved in depositing protective coatings must guarantee
that coatings have the required composition, thickness, and structure, and
physical mechanical characteristics. Of utmost importance is the need to
maintain characteristics depositing protective coatings on blades under the
commercial conditions.
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Three technological principles are applied to form coatings on the surfaces
of aircraft engine turbine blades:
1. Chemical-thermal treatment (aluminizing) of blade surfaces in the
media, containing aluminum with additives of other elements (such as
chromium, silicon, yttrium, etc.) A diffusion aluminide coating is build up as
aluminum or its compounds interact with supper-alloy surfaces. At present
diffusion aliminide coatings are used to protect 80 to 90 % of all aircraft turbine
blades.
2. Depositing the overlay coatings by evaporating special alloys under
vacuum and condensing vapor or plasma with coating components on blade
surfaces.
3. Forming coating from powders by arc plasma spraying.
The requirement to attain highly protective coating (i.e., adequate
resistance to hot corrosion and oxidation) conflicts with demand to preserve
high mechanical properties in the “coating supper-alloy system,
Until recently, engine tests have remained the main method of examining
the properties of the choosing optimized coatings for blades. However, the high
cost of systematic studies of coating of coating protectiveness using this
approach has fueled the desire to seek shorter equivalent trials. Under this
conditions, laboratory research into physical chemical and physical-mechanical
coating properties and their relation to blade service life facilities significantly
the selection of optimal chemical compositions of the coatings, reduces the
number of their field tests, and promises high cost efficiency of the study.
The starting point to be taken into account when choosing a coating of
optimal life expectancy include:
 Experience in applying protective coatings on blades running under
similar conditions.
 Analysis of cases of coating damage on blades after long-time tests or
service operation
 Presumable alterations in running conditions of newly designed blades
(changed parameters of gas flow, values of thermal stresses, running conditions,
etc.)
 Results of research into physical-mechanical properties of coatings and
their effects on the main properties of the supper-alloy from which the blades
are made (resistance of thermal fatigue, endurance, high temperature strength).
Of prime significance of the protectiveness of a coating is its resistance to
hot corrosion and oxidation in the temperature range 600C to 1200C that is
typical of the running conditions of modern-engine turbine blades. Moreover the
demands on coating life expectancy temperatures above 900C may conflict
with life expectancy requirements imposed on blades working in corrosive
media at temperatures below 900C. Multilayer coating can be used given that
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individual layers of such coatings offer high resistance to oxidation and hot
corrosion. Coating thickness 120 µm is the limit applied by the blade fatigue and
exploitation demands of the engines.
Coating protectiveness is limited by diffusion into the alloy of those elements
that control resistant of oxidation and hot corrosion. The diffusion process can case
the decrease in aluminum, chromium, and cobalt contents of the coatings. It can call
for the use of special methods for retarding diffusion processes by introducing barrier
layers based on phases that are stable with respect to both the coating and the alloy.
On the other hand, as coating elements diffuse into the alloy, a zone of poorer heat
resistance is formed under the coating. It is a factor that, in thin-walled blades, leads
to reduction of the margin of safety. No coating lacking the requisite stability can be
used for turbine-blade protection.
The temperature regimes, one at 600 to 850C and one above 1050C have
been singled out as the ones where coatings are subjected to intensive damage.
This result was achieved while analyzing aluminide-based coatings for their
protectiveness. At 600 to 850C hot corrosion was noted to develop in coatings
owing to the presence of aggressive compounds constituted mostly of sulfur and
vanadium.
Considering everything said above, thermodynamic evaluation of coating
composition and their computer simulation in corrosive and oxidation
environment play important part of cost decreasing and coating behavior
prediction. One of the powerful tool developed recently is Thermocalc software,
giving phases components, their stability in temperature range with pressure and
composition chosen in advance. The software is showing whole picture of
possible and thermodynamically preferred systems existing conditions as well as
trends of development.
Due to further search of protective coatings compositions our attention
were paid to TiSiCN system and it’s alloying with aluminum and chromium
oxygen resistant elements at the temperature around 1000C. Matter of coating
thickness from the point of coating stability at higher values is also very
interesting subject for evaluation. Recent problems cause to air transportation by
Island volcanic eruption turn researches attention to the silicon as another
potential antioxidant for protective coating.
Choose of reliable, competitive technological process for coating
production is next important factor for stable system creation. Thermodynamic
simulation un-doubly giving a hint or potential vision what process is preferable
and how the system should be laid out.
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Simulation, discussion and analysis
- Simulation of TiAlSiCN composition at temperature range 900 C –
1200C in oxygen and corrosive environment such as NaCl at room temperature
Fig.1. represents system condition in variation of temperature and silicon
mass percentage. The presents of AlN, TiAl. TiC, Ti5Si3 give as confidentiality
that we have high temperature composition. There is same traces of liquid Al
(Fig.2. line 2). Silicon growing contend turn to appearance of Ti 5Si3 phase with
SiC (Fig1., line 12). Considerable silicon increase is not preferable as it is
leading to brittleness and spallation of the coating.

THERMO-CALC (2013.03.17:11.00) :TiAlSiCN Cold Spray coating at T=1200 C and P=1 atm
DATABASE:SSUB4
W(SI3N4)=0.1, W(SI1C1)=0.1, W(TI)=0.6, P=1.01325E5, B=100;

THERMO-CALC (2013.03.17:11.48) :TiAlSiCN T=1200 C P=1 atm T=f(%wSi)
DATABASE:SSUB4
P=1.01325E5, N=1, W(AL)=0.2, W(C)=5E-2, W(N)=5E-2;
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Fig. 1 System condition in
variation of temperature and silicon
mass percentage

Fig. 2 System condition in
variation of temperature and silicon
mass percentage

Content of Carbon and Nitrogen are limited by solubility of those elements
in Ti base matrix solubility of them are not more then 3 wt% (see lines 2 Fig.3).
Based on what is said above we can consider approximately, that our coating
composition to be satisfied to the blades coating demand should be;
 Si approximately 10 wt%;
 Al in a range 5wt% to 10wt%, probably 10wt% is better as far as ductility
and further aperients of TiAl phase with thermodynamic preference of getting
Al2O3 in a result of oxidation;
 Carbon and Nitrogen due to limited solubility in Titanium and exposure
to creation of nitrides and carbides not more than 3wt% weigh of each.
In sense of phases stability range, the best judgment is Gibbs Energy
diagrams as a function of temperature. In the interesting range 600C…1200C
(Fig. 4.) the most stable phases are TiSi as well as there is existence of TiC.
Presents of TiSi and TiC are very important as TiC for example giving high
erosion ability, and TiSi is a source of reaction TiSi+2O2=SiO2+TiO2 in oxygen
environment, product of reaction SiO2 is extremely preferable from oxidation
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point of view as it is creating glassy defense layer against further oxygen
diffusion in a bulk coating (Fig.5., line 8, 10, 13)
Composition simulation in corrosive NaCl/water environment at room
temperature gives of andalusite aperients as indication of corrosive reaction. also
looks not bad as far as there is no chemical reactions of coating components
with NaCl (see Fig. 6).

THERMO-CALC (2013.03.17:11.01) :TiAlSiCN Cold Spray coating at T=1200 C and P=1 atm Gibbs
DATABASE:SSUB4
W(SI3N4)=0.1, W(SI1C1)=0.1, W(TI)=0.6, P=1.01325E5, B=100;
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THERMO-CALC (2012.04.06:17.30) : TiAlSiCN in corrosive enviroment as see warter at T=25 C T=f(%

THERMO-CALC (2013.03.17:11.38) :AlTiSiCN in open air at 1200 C T=f(%wTi)
DATABASE:SSUB4
W(AL)=0.2, W(SI3N4)=0.1, W(SI1C1)=0.1, W(TI1C1)=1E-2, P=1.01325E5, B=100;
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Fig. 6

- Simulation of TiCrSiCN composition at temperature range 900 C –
1200C in oxygen and corrosive environment such as NaCl at room temperature
The potential task to increase even more oxidation resistance is drawing the
conclusion to change Al to Cr as highly temperature component in a system.
Changing Al for Cr aloud completely remove of aluminum liquid phase in the
system within high temperature. Such approach is giving more freedom in a
creation of more ductile and fatigue resistant titanium-chromium metal base
matrix alloy (see Fig.7, Fig.8, Fig.9). Content of carbon and silicon increase
leading to creation at high temperature Cr3Si (line 9), SiC (line 6) on Fig.7 and
Ti5Si3 on Fig.8. (line 2). All of those phases play positive role in oxidation
resistance. Such compositions appearances possible at carbon weight percentage
close to 10 and silicon around 15wt%.
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Effectiveness of nitrogen is not evident Fig.9. all of possible phases is
appearing at [N2]=15wt% (Diagram on Fig. 9). Temperature as a function of
chromium content shows influence on the phases of interest at 40 to 50
percentage of chromium Fig.10. Gibbs energy diagram Fig.11. prove stability of
Cr3C2, Cr5Si3, trydimit (SiO2) in the temperature interval 900C to 1200C.
THERMO-CALC (2013.03.17:12.51) :TiCrSiCN T=1200 C P=1 atm T=f(%wSi)
DATABASE:SSUB4
P=1.01325E5, W(CR)=0.4, W(C)=5E-2, W(N)=5E-2, B=1;

THERMO-CALC (2013.03.17:12.44) :TiCrsiCN T=1200 P=1 atm T=f(%wC)
DATABASE:SSUB4
P=1.01325E5, W(CR)=0.4, W(SI)=0.1, W(N)=5E-2, B=1;
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Fig. 8

Presents of tridymid (line 8) is improving oxidation resistant as SiO 2
modification at temperature interval around 1000C and Si contend is 10 to
15wt%.

THERMO-CALC (2013.03.17:12.47) :TiCrSiCN T=1200 C P=1 atm t=f(%wCr)
DATABASE:SSUB4
P=1.01325E5, W(SI)=0.1, W(C)=5E-2, W(N)=5E-2, B=1;

THERMO-CALC (2013.03.17:12.55) :TiCrSiCN T=1200 C P=1 atm T=f(%wN)
DATABASE:SSUB4
P=1.01325E5, W(CR)=0.4, W(SI)=0.1, W(C)=5E-2, B=1;
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Fig. 10

Existence of rutile (Fig. 12.) is stable titanium oxide, which definitely is not
preferable and going to degradation of the coating. Possible remedy in this case,
can be increasing chromium contend in composition and creation of Cr 2O3 much
more preferable from corrosion point of view. As a conclusion it is possible to
suppose, for having good protection abilities, coating composition can be:
 silicon contend in a range 10 to 15 % of weight;
 carbon and nitrogen due to limited solubility in titanium/chromium
matrixes and creations of carbides and nitrides are 3 to 5 % of weight;
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THERMO-CALC (2012.04.01:22.12) : TiCrSiCN in O2 + NaCl enviroment T=30 C Gibbs Energy

THERMO-CALC (2013.03.17:13.53) :TiCrSiCN at 1200 C open air Gibss
DATABASE:SSUB4
W(C)=5E-2, W(CR)=0.38, W(N)=5E-2, W(TI)=0.4, P=1.01325E5, B=1;
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 chromium contend around 40 % to 50 % of weight for more high
temperature solid solutions. The rest of compositions are titanium.
TiCrSiCN simulation on NaCl environment shows presence of CrCl3 as
reaction product with NaCl definitely is an omen of system degradation in a
room temperature in corrosion media. Fig.12.

4

2

2

7
8

5

7
8

10 15 20 25 30 35 40 45 50
TEMPERATURE_CELSIUS

1300

TEMPERATURE_CELSIUS

Fig. 11

Fig. 12

Simulation results and discussion
Thermocalc software gives vivid thermodynamic description of systems in
questions, describes stable phases in temperature intervals and their preferences
to each other. TiAlSiCN and TiCrSiCN coating systems can be considered as
erosive, corrosive and oxidation resistant as far as presence of Cr and Si turning
to SiO2 and Cr2O3 in a contact with oxygen at high temperature. Silica is most
powerful anti-oxidant in a combination of nitrides and carbides, having limited
diffusion potential. It gives an ability to increase coating life at high
temperature, diminishes a destruction of substrate due to coating elements
diffusion. The allocation of SiO2 in inter-grain spaces acts as a protection zones
against further oxidation. That is also true for corrosion protection. The
necessity to increase oxidation and corrosion protection in the high temperature
dictates aluminum substitution by chromium as well as same additions of
nitrogen and carbon for carbides and nitrides creation functioning as
crystallization centers at high temperature. Moreover hard phases inclusion also
increase erosion. Simulations prove as well less corrosion resistant of chromium
contained compound. Most probably there is a definite range of chromium in a
coating to satisfy both oxidation and corrosion demands.
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УДК 621.365.22
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПЕЧЕЙ ПОСТІЙНОГО
СТРУМУ В МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИНОБУДУВАННІ
М. О. Новічков, Д. Ф. Чернега
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
У даній статті розглядаються переваги та ефективність
впровадження електродугових печей постійного струму в металургії та
машинобудуванні. Проблема застосування електродугових печей
постійного струму потребує подальших досліджень
В
данной
статье
рассматриваются
преимущества
и
эффективность внедрения электродуговых печей постоянного тока в
металлургии и машиностроении. Проблема применения электродуговых
печей постоянного тока требует дальнейших исследований
This article discusses the advantages and effectiveness of implementing
of electric arc furnaces direct current in metallurgy and machine-building.
The problem of DC electric arc furnace requires further research
У науково-технічній літературі обговорюються переваги дугових
печей постійного струму, доцільність їх застосування в ливарному та
металургійному виробництвах. Дугові печі постійного струму зазвичай
порівнюють з дуговими печами змінного струму і індукційними
плавильними печами.
Досвід промислової експлуатації на заводі Тахара компанії Tokyo
Steel в Японії, а також розробки НТФ «ЕКТА» та НПВФ «Арктерм» в Росії
підтверджують ефективність печей постійного струму. Отримані
результати, яких важко домогтися на дугових печах змінного струму.
Конструкція дугових печей постійного струму практично не
відрізняється від типової конструкції печей змінного струму. За
необхідністю, можлива переробка печей змінної напруги на постійні. Печі
мають основне обладнання, характерне для дугових печей змінного
струму, але з незвично широкими технологічними можливостями, в якому
присутні нові конструктивні елементи, а режими роботи і процеси
утворюють єдиний ефективно діючий комплекс. При цьому вирішуються
основні завдання оптимізації процесів виробництва.
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Відмінною особливістю печей постійного струму від печей змінного
струму є ефективність споживання електроенергії. Печі постійного струму
практично не створюють різко-змінного навантаження. Це досягається
спеціальним регулюванням тиристорного перетворювача джерела
живлення печі в усі періоди плавки, стабілізацією струму дуги,
оптимізованої для кожного періоду плавки. Зміна сили струму
здійснюється регулятором струму плавно, без поштовхів, включаючи
режими запалення дуги, що усуває динамічні навантаження на
струмопідведення, багаторазово збільшуючи їх ресурс.
Дуга постійного струму в перший період плавки повинна працювати
на максимальній напрузі (довга дуга), вона прорізає в шихті колодязь у
вигляді перевернутого усіченого конуса, що забезпечує стійке положення
шихти і виключає її обвали, а як наслідок зводить до мінімуму короткі
замикання, обриви дуги, підвищений шум, пиле-газо викиди, флікер-ефект.
Після проплавлення колодязя електричний режим повинен змінитися,
електропіч повинна працювати на середній стійкій дузі при середній
напрузі і максимальному струмі, що забезпечує високий ККД дуги і
зменшення впливу дуги на склепіння та стіни електропечі [1].
У промисловості введено в дію кілька типів печей – одно-, двох-,
трьох- та чотирьохелектродних, які відрізняються за конструкцією
подового електрода та ванни печі. Широкого використання набули дугові
печі постійного струму, в яких використовується тільки один верхній
графітований електрод (катод), розташований уздовж вертикальної осі
печі. Анодом служить подовий електрод, який розташований в поді печі.
Така схема допомагає значно економити витрати дорогих графітованих
електродів. Так, при плавці в дугових печах постійного струму витрата
електродів знаходиться в межах 0,8-1,5 кг/т рідкого металу, в той час як в
дугових печах змінного струму - 4,5-18,0 кг/т рідкого металу [2].
На заводі Тахара компанії Tokyo Steel у 2010 році введена в
експлуатацію найбільша у світі двохелектродна електродугова піч
постійного струму (загальна ємність 420 тонн), річною продуктивністю 2,6
млн. тонн сталі [3]. Подача постійного струму відбувається за здвоєною
схемою, що дає можливість підводити дуже високу потужність з самого
початку процесу і забезпечити стабільні умови горіння дуги. Висока
ефективність подачі постійного струму досягається завдяки тому, що дуга
горить між двома електродами, а скрап надходить в зону горіння дуги, де
досягається найкраща ефективність плавлення.
Для забезпечення великої швидкості розплавлення шихти введенні
пристрої для вдування кисню та порошкоподібного вугілля. Менш ніж за
три місяці були досягнуті проектні показники (таблиця 1).
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При заміні дугових печей змінного струму на дугові печі постійного
струму в 7-10 разів зменшуються пиле-газо викиди в процесі розплавлення
шихти при значному зменшенні угару металу. Це відбувається за
відсутності примусового прокачування повітря через піч [2].
Використання дугових печей постійного струму дозволяє вирішити
екологічні проблеми. При цьому обсяг капітальних витрат на
реконструкцію може бути навіть нижче витрат на будівництво систем пило
газоочищення для діючих дугових печах змінного струму.
Так, наприклад, у Росії на Рязанському ВАТ «Тяжпрессмаш» була
переобладнана дугова сталеплавильна піч змінного струму (ДСВ-20) на
дугову сталеплавильну піч постійного струму (ДППТ-20). Місткість печі
становить 22-30 тонн. На ній встановлено водоохолодне склепіння,
використовуються класичні технології дугової сталеплавильної печі. В
результаті реконструкції отримані порівняльні показники, представлені в
таблиці 2.
Таблиця 1 Основні досягнуті робочі параметри [3]
Параметри

Проектні
показники

Маса випущеної плавки, т
Час від випуску до випуску, хвилин
Час роботи під струмом, хвилин
Продуктивність, т/год.
Витрата електроенергії, кВт∙год./т рідкої сталі
Витрата кисню, м3/т рідкої сталі (при н.у.)
Температура розливки, 0С

300
50
42
360
387
33
1640

Найкращі
досягнуті
показники
300
49,7
42
362
340
20
1640

Таблиця 2 Порівняння показників печей ДСВ-20 і модернізованої
ДППТУ-20 на Рязанському ВАТ «Тяжпрессмаш» [4]
Показники
ДСВ-20
ДППТ-20
3
Пил, мг/м
27,2
9,9
Шум (загальний рівень), дБ
98
84
Витрата електроенергії на 1 т рідкої сталі
880/535
740/450
(загальний / по розплавленні), кВт ∙ год.
Продуктивність, тонн рідкої сталі/год.
4,54
7,16
Угар металу (загальний), %
7-7,5
3,5-5
Витрата графітованих електродів, кг/т рідкої
14
2,12
сталі
Вапно, кг/т рідкої сталі
48
20,7
Кількість шлаку на плавку, т
1,31
0,46
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Переваги електродугових печей постійного струму:
- замість трьох електродів, застосування одного склепінного
(споживаний) і одного подового (не споживаний) електродів спрощує
конструкцію печі, усуває перенесення потужності по фазах і взаємовплив
дуги при збуреннях, а також забезпечує рівномірний знос футерівки [5];
- виготовлення герметичних вузлів вводу склепінного електрода і
установки склепіння дозволяє значно зменшити вміст кисню в робочому
просторі, збільшити вихід придатного металу на 2-4%, знизити витрату
феросплавів і розкислювачів на 15 -20%, а графітованих електродів від 6 6,5 до 1,5 - 2,5 кг/т сталі [5];
- метал що розплавляється контактує тільки з анодною плямою дуги,
щільність струму і питомий тепловий потік в якому на порядок нижче, ніж
в катодному. Тому при виплавці випаровується значно менше металу і
шлаку, а кількість пилу, наприклад, в 25-т печі скорочується від 8,13 до
0,97 кг/т, знижуючи витрати на газоочистку і вирішення проблеми
утилізації пилу; з'являється можливість забезпечити мінімальні угари (12%) [5];
- зворотний вплив електропечі на мережу - мінімальний, зокрема,
флікер-ефект у 2 ... 5 разів нижче, ніж в електропечах змінного струму, що
дозволяє підвищити ресурс пічних трансформаторів, гнучких кабелів,
короткої мережі та електродотримачів [1];
- стабілізація дуги при постійному струмі викликає збільшення
швидкості нагріву і розплавлення металу, що призводить до зменшення
періоду розплавлення на 15...25% [1];
- зниження шуму в процесі плавлення, який не перевищує 90 дБ
(замість 110 - 120 дБ) [5];
- робота печі на вищій напрузі та меншій силі струму, тобто на довгих
дугах, що зменшує на 5% питомі втрати електроенергії [1];
- низька ерозія графітованих електродів дозволяє виплавляти сталь з
низьким вмістом вуглецю (рівень навуглецювання не перевищує 0,005%)
[1];
- відсутня необхідність у застосуванні спеціальних пристроїв для
перемішування металу, так як струм дуги, що проходить від подового
електрода на дні ванни, по всій глибині розплаву, до анодної плями на
дзеркалі ванни, взаємодіє з власним магнітним полем і створює в розплаві
електромагнітні сили, що викликають його активний турбулентний рух і
перемішування [1].
Дугові електропечі постійного струму знаходять все більше
розповсюдження і в Україні.
З 2002 року по 2005 рік введено в експлуатацію три електропечі
постійного струму ємністю 0,5 т, 3,0 т, 6,0 т на ВАТ "Арселор Миттал
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Кривой Рог", які успішно експлуатуються при тризмінному режимі роботи
при виплавці різних марок чавуну та сталі, де також підтверджені всі
переваги електропечей постійного струму [1].
У 2006 році на ТОВ "Ферротрейдінг" м. Запоріжжя введені в
експлуатацію дві електропечі постійного струму ємністю 12 тонн з
водоохолоджуваним склепінням, призначені для переробки шлаків,
відсівів феросплавів, брухту чорних металів [1].
У 2007 році введена в експлуатацію електропіч ДСПТ-12-І3 на ЗАО
"Элста", м. Дніпропетровськ [1].
Висновки
Дугові печі постійного струму мають широкі перспективи
застосування. Їх впровадження дозволяє значно зменшити вимоги до
шихти, яка переплавляється, що має вплив на техніко-економічні
показники підприємства. За рахунок можливості використання
електрохімічних реакцій на постійному струмі для видалення шкідливих
домішок, поліпшення перемішування металу і більш високої стабільності
процесу поліпшується якість виплавленого металу. Реконструкція дугових
печей змінного струму на печі постійного струму дасть змогу
металургійним та машинобудівним підприємствам підвищити свою
продуктивність та якість продукції, яка випускається.
Дуже важливою перевагою є те, що весь комплект устаткування для
печей, може бути виготовлений на заводах України. Це зменшить вартість
печей та обладнання. А науково-технічний потенціал країни забезпечить
розробку проектів та технології. Поширення печей постійного струму в
Україні – це ще один крок у розвиненні металургії.
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УДК 669.187.56
ДОСЛІДНИЦЬКА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ
ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ ВІДХОДІВ, ЩО МІСТЯТЬ
ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ
А. В. Островський*
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Проведені
дослідницькі
роботи по розробці технології
електрошлакового переплаву шламу з використанням невитратних
водоохолоджуваних
електродів.
Було встановлено, що вихід
придатного металічного продукту складає 89%. Розрахунки показують,
що витрата шлаку складає 7-10% від ваги шихти, що близько до
витрати при електрошлаковому рафінуванні рідкого металу та
електрошлаковій виплавці металів та сплавів з шматкової шихти
Были
проведены
работы
по
разработке
технологии
электрошлакового переплава шлама с использованием не расходуемых
водоохлаждаемых электродов. Было установлено, что выход пригодного
металлического продукта составляет 89%. Расчеты показывают, что
расход шлака составляет 7-10% от веса шихты, что близко к расходу
при
электрошлаковом
рафинировании
жидкого
метала
и
электрошлаковой плавке металлов и сплавов из кусковой шихты
The made research work by the development of the technology of the
electroslag casting of the slum with the usage of the unspendable watercooling
electrodes. It was set that exit of the metal product is about 89 per cent. The
calculation shows that spending of the slag is 7-10 per cent of the weight of
charge, that is close to the spending within the electroslag refining liquid
metal and electroslag casting of metals and alloys with charge
Вступ
При підготовці до гарячої деформації виливків та заготовок
високолегованих
сплавів
(обдирці
на
шліфованих
агрегатах,
анодомеханічній різці, електроконтактній зачистці) виникають відходи
(пил, шлам), ща містять в великій кількості дефіцитні та дорогоцінні
елементи, такі як нікель, вольфрам, хром, молібден, титан.
___________________
*стаття написана під керівництвом к.т.н., доцента М.П.Волкотруба, НТУУ «КПІ»
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На даний момент є декілька методів відокремлення дорогоцінних
металів з цих відходів. Так, наприклад, є пропозиція видалення металічних
компонентів з шліфовочного пилу шляхом виготовлення з нього витратних
електродів з наступним електрошлаковим переплавом.
В Японії запропонували спосіб отримання нікелевмісних брикетів для
виплавки сталі та спосіб регенерації металів з пилу, що виникає при
виробництві нержавіючої сталі.
Крім цього, є спосіб видалення дорогоцінних металів з пилу та шламу
сталеплавильного виробництва нержавіючих сталей. Для видалення
металів пропонується перемішування пилу та шламу з порошкоподібними
відновниками (алюмінієм, феросиліцієм) з наступною обробкою суміші
розплавленим шлаком. Суміш пилу, шламу та відновника завантажують в
ківш, який заповнюють після чого рідким шлаком. Необхідна кількість
тепла для відновлення цінних металів вноситься шлаком. Великим
недоліком цього процесу є періодичність. Крім цього, для відновлення
металу необхідна велика кількість шлаку, для того, щоб забезпечити
необхідну кількість тепла для перетікання процесу повного відновлення
металу з шламу.
Таким чином, запропоновані способи не забезпечують постійність
процесу та чистоту отриманого металічного продукту.
Задачею лабораторних дослідів являється встановлення можливості
використання електрошлакового процесу для переплаву шламу, вибір
складу шлаку та визначення оптимальних параметрів плавки.
Методика дослідження та обладнання
Дослідні
плавки
проводились
на
установці
А-550
в
водоохолоджуваному кристалізаторі. В якості джерела струму
використовували трансформатор ТСШ-3000-І. Завантаження шламу в
кристалізатор проводилось вручну порціями.
Контроль процесу плавки
Електричні параметри плавки фіксуються кожні 10 хвилин за
показами щитових приборів: амперметрів, вольтметрів. Під час перебігу
плавки контролюється швидкість завантаження шламу. Температуру
металу та шлаку контролюють за допомогою термопари. Кожні 5
хвилин(після завантаження та проплавлення шламу) проводиться відбір
проби металу та шлаку на хімічний аналіз. В пробах встановлюють вміст
SiO2, Al2O3, Cr2O3, CaO, FeO, NiO, CaF2.
В виплавленому металі визначають вміст Cr, Ti, Ni, Al, Mo, C, S.
Крім цього, при плавленні контролюють вагу шламу, що
переплавляють, вагу отриманого металічного продукту, вагу шлаку.
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Для встановлення ККД процесу при переплавці шламу контролюють
витрату та температуру води, що йде на охолодження вузлів установки.
Вибір складу шлаку та електродів
В якості вихідної шихти в дослідних використовували шлами,
отримані анодо-механічною різкою заготовок. Отриманий шлам мав
досить високий вміст Al2O3 (10% в шламі після електроконтактної
зачистки заготовок) та SiO2 (8-12%)
В якості шлаку для електрошлакового переплаву шламу був обраний
CaF2
- основний продукт компонент більшості шлаків, що
використовуються в електрошлаковій технології.
Перехід з шламу в шлак Al2O3 по ходу плавки забезпечує перехід на
традиційний флюс АНФ-6, фізико-хімічні якості якого добре вивчені. Це
забезпечує збільшення кількості шламу, що переплавляється, без часткової
або повної заміни шлаку.
Отриманий металічний продукт використовують при плавках
легованих сталей, вміст вуглецю в яких не значний. Через це використання
вуглецевих або графітових електродів при переплавці шламу
виключається.

Рис.1 Невитратний електрод для електрошлакового процесу
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Технологія та результати дослідних плавок
Порядок проведення дослідних плавок було наступним. В
кристалізатор діаметром 160 мм наводили шлакову ванну вагою 4 кг та
розігрівали до температури 1650-1700˚C. Електрошлаковий переплав
шламу проводили при струмі 2500 А та напрузі 36 В. Шлам завантажували
порційно. Вага перших двох порцій складала -1 кг, а двох наступних – 4 кг.
При перших плавках вага шламу, що переплавляється, складала 16 кг, при
наступних двох – 32 кг. Після проплавлення завантаженої порції шламу
відбирали проби шлаку та металу для хімічного аналізу.
На рисунках 2, 3 показано зміну вмісту компонентів при переплавці
шламу, отриманого при електроконтактній зачистці заготовок. Аналіз
отриманих результатів показує, що шлак при переплавці даного шламу
збагачується
Al2O3, вміст якого в шламі значно менший, ніж інших
оксидів(Al2O3, Cr2O3, CaO).

Рис. 2 Зміна вмісту компонентів в шлаку при переплаві шламу
Хімічний склад отриманого металічного продукту:
Cr-7% Al-1,1% Ti-1,5% Mo-5% Fe-16,1% C-0,11%
Ni-решта.
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Вихід придатного металічного продукту складає 89%. Розрахунки
показують, що витрата шлаку складає 7-10% від ваги шихти, що близько
до витрати при електрошлаковому рафінуванні рідкого металу та
електрошлаковій виплавці металів та сплавів з шматкової шихти.

Рис. 3 Зміна вмісту компонентів в шлаку при переплавці шламу від
електроконтактного агрегату після обточки продуктів із сплаву ЖС6 КП
Основним компонентом, що переходить в шлак при переплаві шламу,
утворюється при анодо-механічній різці заготовок являються SiO2, Cr2O3
та TiO2 (рис.4). Решта оксиди в шлаку знаходяться в незначних кількостях.
Значного впливу на зміну фізико-хімічних властивостей шлаку не мають.
Шлак CaF2. Електрод металічний водоохолоджуваний.
Вага
проплавленого шламу 14 кг. Вага шлаку – початкова 4,5 кг, кінцевий – 5 кг
(частина шлаку була вилучена з кристалізатора). Вихід придатного
металічного продукту 89% (шлам від електроконтактного агрегату після
обточки продуктів).
Вага проплавленого шламу – 28 кг. Вага шлаку – 4 кг. Вага металу –
24,8 кг. Кінцева вага шламу – 6,5 кг.

376

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

Рис. 4 Зміна вмісту компонентів в шлаку при електрошлаковому
переплаві шламу СМК (після анодомеханічної обрізки)
Шлак CaF2. Вага 4 кг. Вага проплавленого шламу 17 кг. Вихід
придатного металічного продукту – 70%. Хімічний склад отриманого
металічного продукту: Cr-13%, Al-0,38%, Fe-21%, C-0,066%, S-0,004,
Ni- решта.
Вихід придатного металічного продукту в цьому випадку склали в
середньому 70% від ваги переплавленого шламу, що дещо менше, ніж при
переплаві шламу від електроконтактного агрегату.
Витрата шлаку
приблизно такий же як і складає 8-10% від ваги переплавленої шихти.
В таблиці 1 приведені витрата та температура води в охолоджуваних
вузлах агрегату електрошлакового переплаву шламу.

№
1
2
3

Таблиця 1 Витрати та температура води
Температура води, 0С
Вузол охолодження
Вхід
Вихід
Кристалізатор
10
17
Піддон
10
16
Електрод
10
16
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Витрата води,
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В таблиці 2 представлені основні статі втрат потужності та корисна
потужність установки.
Аналіз отриманих результатів показує, що ККД установки при
електрошлаковому переплаві шламу в водоохолоджуваному кристалізаторі
з використанням металічних водоохолоджуваних електродів порівняно не
високий та складає 0,15.
Таблиця 2 Основні статті втрат потужності та корисна потужність
Вихідна
Втрати потужності
потужКорисна
ККД
КристаліВипромінюність,
потужність
Піддон Електрод
затор
вання
кВт
90
37,5
10,8
19,5
9
12,9
0,15
Висновки
1. Проведені дослідницькі роботи по розробці технології
електрошлакового переплаву шламу з використанням невитратних
водоохолоджуваних електродів.
2. В вихідному шлаку по мірі проплавлення шламу має місце
підвищення вмісту Al2O3, Cr2O3, SiO2, TiO2. Витрата шлаку складає 7-10%
від ваги шламу. Під час проведення плавки є можливість корегування
складу шлаку шляхом введення добавок (CaF2).
3. При використанні металічного невитратного електроду вміст
вуглецю в металі, що переплавляється, визначається вмістом його в шламі.
Література
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2. Спосіб отримання нікелевмісних брикетів для виплавки сталей. Патент Японії.
Кл.10.А12 (С22в 1/14) №53-Р3321.
3. Регенерація металів з пилу виробництва нержавіючих сталей. Патент Японії
кл.10 144(е21с 5/25) №53-4620.

378

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

УДК 669.1
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВАЛКІВ
ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО
ЛИТТЯ
І. Є. Петренко, Д. Ф. Чернега
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В статті розглянуто особливості електрошлакового металу та
технології виробництва валків холодної прокатки методами
електрошлакового лиття
В статье рассмотрены особенности электрошлакового металла и
технологии производства валков холодной прокатки методами
электрошлакового литья
In the article describes the features of the electroslag metal and
electroslag technology producing rollers of cold rolling techniques electroslag
casting
Вступ
Сучасний листопрокатний стан представляє собою складний комплекс
машин і механізмів. Основним інструментом стана, що формує розміри
листа, його чистоту поверхні і властивості, являються валки, змонтовані у
кліті. По кількості валків в кліті листові прокатні стани розділяють на
двох, чотирьох і багато валкові кліті[2]. Двохвалкові стани не отримали
широкого використання внаслідок малої продуктивності. Сучасне
листопрокатне виробництво характеризується високою інтенсивністю
процесу. Швидкість прокатки в неперервному стані може досягати 40 м/с.
З кожним роком підвищуються вимоги до якості прокатуємого листа, його
чистоти поверхні. Все це призводить до більш жорстких умов експлуатації
робочих і опорних валків, збільшенню контактних і згинальних
напружень, а як наслідок до збільшення вимог по їх твердості і міцності.
Очевидно, що безперервна робота прокатного стану і отримання високо
сортової продукції в значній ступені залежать від якості прокатних валків.
Основним параметром, що обумовлює якість валка, є його стійкість, тобто
кількість прокатаного металу до списання. Рівень розвитку виробництва
валків суттєво відстає від сучасних вимог.
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Прокатний валок складається з бочки, безпосередньо приймаючій
участь у контакті, і шийок (цапф), розміщених з обох сторін бочки. Таким
чином, матеріал для валків повинен бути високоміцним і зносостійким,
щоб вони могли працювати на протязі довгого часу без поломок при
мінімальному зносі їх поверхні. Зношування валків головним чином
залежить від твердості бочки[2]. В той же час збільшення твердості
призводить до зниження в’язкості матеріалу і, як наслідок, до збільшення
схильності до крихкого руйнування. Робочі валки листових станів
холодної прокатки приймають найбільші контактні тиски [3], тому їх
виконують з особливо високою твердістю робочої поверхні і намагаються
добитись ідеальної структури.
Особливості електрошлакового металу
Метод електрошлакового переплаву успішно вирішує проблеми
рафінування металу і отримання ідеальної структури. Найбільш
важливими показниками при ЕШП є видалення сірки і кисню та інших
домішків. Десульфурація металу є одним з важливих переваг ЕШП перед
вакуумними видами переплавів. Ступінь десульфурації при ЕШП у
відкритому кристалізаторі складає 70-80%.
При вакуумних видах
переплаву десульфурація металу практично відсутня. В питаннях
рафінування вона має велике значення, оскільки сірка не тільки негативно
впливає на механічні властивості металу, його деформовуваність і
стійкість проти тріщин, але і як сильно ліквуючий елемент сприяє
утворенню недосконалостей макроскопічної структури зливка, чим знижує
якість металу.
Ступінь видалення кисню при ЕШП, як і сірки, складає 40-80%.
Висока хімічна однорідність електрошлакового металу і його висока
структурна
однорідність
обумовлена
специфічними
умовами
кристалізації[1]. Деформована електрошлакова сталь, прокатана або
кована, відрізняється від сталі звичайного виробництва значно більшою
якістю структури. Це суттєво збільшує загальний рівень фізикомеханічних характеристик і термін служби. Якісна основа структури сталі
як конструкційного матеріалу закладується ще в період її кристалізації.
Технології виготовлення заготівок валків методом ЕШЛ
Існує декілька технологічних схем виготовлення заготівок валків
методом ЕШЛ. Один із способів зображений на рисунку 1, передбачає
отримання відливки валка, у якого бочка виконана з литого металу ЕШП, а
шийка – з литого чи деформованого металу відкритої виплавки. Для цього
перед початком плавки в отвір піддону, діаметр якого відповідає діаметру
шийки поміщається циліндрична заготівка, яка виконує роль затравки. На
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піддон встановлюють кристалізатор, внутрішній діаметр якого відповідає
діаметру бочки заготовки валка. На початку наплавлення бочки валка
проходить сплавлення шийки-затравки з донною частиною зливка, а в
кінці – вмороження останка витратного електроду в головну чатину
зливка.

Рис. 1 Технологічна схема виготовлення заготівки валка методом
ЕШЛ
Другий спосіб отримання заготівок литих валків передбачує
виготовлення першої шийки таким же чином, як і перший. Для виплавки
бочки валка і другої його шийки при цьому способі використовується
кристалізатор, внутрішня порожнина якого має форму бочки і шийки
валка. В кристалізаторі передбачається можливість злива збиткового
шлаку, що утворюється при переході шлакової ванни у більш вузьку
верхню частину кристалізатора, де формується верхня лита шийка валка
(рис. 2). В обох описаних вище випадках конструктивна особливість
кристалізаторів у тому, що вони в процесі отримання заготівок валків
нерухомі відносно виплавляємих у них зливків.
Для виготовлення цілого литого прокатного валка доцільно
використовувати спеціальну установку, яка забезпечує зустрічний рух
електрода і кристалізатора, при якому має місце переміщення
кристалізатора відносно зливка (рис. 3). Як помітно з рисунка, установка
такого типу, окрім тачки для подачі витратних електродів, має ще три
тачки. Кожна тачка переміщує свій короткий кристалізатор, в якому
виплавляється деяка частина заготівки валка.
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Рис. 2 Схема виготовлення валка методом ЕШЛ з нерухомим
кристалізатором (1 – електрод, 2 – шлакова ванна, 3 – кристалізатор,
4 – металева ванна, 5 – затвердівший метал, 6 – шийка валка)

Рис. 3 Установка для виготовлення цілого литого прокатного валка
У нижньому кристалізаторі починається процес плавки а потім
формується нижня шийка валка. Наступний кристалізатор призначений
для формування бочки валка. Останній кристалізатор служить для
виплавки верхньої шийки. Конструкція установки передбачає можливість
по ходу плавки при різкій зміні перерізу виливка збільшувати (шляхом
досипання) або зменшити (шляхом зливу) кількості рідкого шлаку.
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Велику цікавість представляє собою технологія електрошлакової
виплавки композитних прокатних валків (рис. 4). Для цієї цілі може бути
використана багато електродна багато цільова електрошлакова піч (рис. 4),
яка дозволяє виготовляти композитні валки шляхом наплавлення шару
металу, який буде бочкою майбутнього валка, на центральну заготовку.
Заготовка встановлюється нерухомо в центрі рухомого кристалізатора,
маючого розширену верхню частину, в якій можуть плавитися шість або
дванадцять витратних електродів у вигляді штанг круглого чи квадратного
перерізу. У тому випадку, коли сумарна кількість електродів рівна
перерізу наплавляємого на заготовку шару металу з урахуванням
температурного розширення металу при його плавленні, процес
наплавлення бочки композитного валка виконується при нерухомих
витратних електродах. При цьому переміщується тільки кристалізатор.
Багато електродна електрошлакова піч може бути використана для
отримання заготовок композитних або монометалічних валків. Спочатку
виплавляється порожнистий зливок, поверхневий діаметр якого дорівнює
діаметру бочки майбутнього валка, а внутрішній діаметр шийки цього
валка. В подальшому порожнистий виливок використовується як
«витратний» кристалізатор, в якому методом заплавлення виплавляють
шийки і серцевину валка.

Рис. 4 Схема отримання композитних валків на багато електродній
ЕШП.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ
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промислових дугових сталеплавильних печей постійного струму нового
покоління (ДСППС-НП), які успішно експлуатуються на багатьох
підприємствах країн СНД і за їх кордоном. На Україні ці печі нині
виробляються ємністю від 0,5 т до 25 т (ТОВ «УкрНДІЕлектротерм»), в
Росії — до 100 т (НТФ «ЭКТА»), і найпотужніші печі в Японії — до 420 т
(компанія Tokio Steel).
Нові технічні рішення дозволили значно розширити можливості
дугового нагріву та усунути його головні недоліки.
ДСППС-НП створені на основі новітніх розробок в області металургії,
силової електроніки, систем мікропроцесорного керування, магнітної
гідродинаміки та досліджень в області дугового розряду.
Включення спеціальних енерготехнологій в концепцію створення
ДСППС-НП дозволило не використовувати альтернативні джерела енергії,
природний газ, кисень, вугільний порошок та ін. Від попередніх дугових
печей вони відрізняються наступним.
Дугові печі попереднього покоління мають наступну схему (рис.1). В
базову схему ДСП входить пічний трансформатор 1 зі ступенями
перемикання напруги. На високій стороні під’єднується реактор 2. Фази
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трансформатора зв’язані з електродами 3 дугової печі змінного струму
безпосередньо, а в ДСППС попереднього покоління – через керований
випрямляч 4. Керування напругою відбувається перемиканням ступенів
напруги трансформатора та стабілізацією і керуванням потужністю дуги
(змінюючи довжину дуги). В цих печах плавку в основному проводять на
максимальному струмі, визначеним параметрами трансформатора.

Рис. 1 Принципова електрична схема ДСП та ДСППС
Така схема (рис.1) забезпечує швидке розплавлення шихти в
початковий період плавки при високому струмі та напрузі дуги. Далі
потужність доводиться знижувати, оскільки футерівка печей не допускає
роботу на «довгих» дугах. Зменшення напруги супроводжується
зниженням потужності, яка може бути компенсована тільки застосуванням
пальників, кисню та інших методів. В сучасних печах ДСППС для захисту
футерівки використовують «довгі» дуги, затоплені у спіненому шлаку.
Проблему перемішування розплаву та передачі енергії в розплав
вирішують продуванням розплаву киснем або іншими газами. В іншому
випадку, доплавлення шихти та нагрів розплаву ведуть на зниженій
потужності – піч стає малопродуктивною. Форсування плавки теплом
хімічних реакцій призводять до високого (9…12%) вигару шихти та
потужного навантаження на систему пилогазовидалення.
На відміну від цих печей, джерело живлення ДСППС-НП (рис.2)
включає в себе трансформатор 1 з декількома трьохфазними обмотками.
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Рис. 2 Принципова електрична схема ДСППС-НП: а – піч: 1 –
джерело струму, 2 – ПЕ, 3 – регулятор струму, 4 – блок управління
перемішуванням розплаву; б – схема джерела живлення
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Багатообмотувальний трансформатор застосовується для зменшення
викривлень вхідного струму, споживаного з живильної мережі. Наявність
декількох обмоток підвищує коефіцієнт потужності перетворювального
агрегату й позитивно впливає на енергосистему у вигляді мінімального
флікер-ефекту у інших споживачів електроенергії. Кожна з обмоток
трансформатора підключена до секції тиристорного перетворювача (ТП) 3
(рис.2, б), а через них до подових електродів (ПЕ) 2 (рис.2, а). ДСППС-НП
обладнана системою перемикання секцій ТП. На рис. 2 – піч ДСППС-НП
(а) та її джерело живлення (б) в період І плавки, який проводиться з
послідовно увімкненими секціями ТП на зниженому струмі та високій
напрузі, при увімкненому одному ПЕ печі. В цей період плавка ведеться на
«довгій» дузі, і її анодна пляма розміщується на кусках шихти.
В цих умовах досягаються головні цілі: не допускати перегрів
розплаву, оскільки розплавлені краплі металу, нагріваючись, стікають на
подину печі, і плавка ведеться на стабілізовуваній потужності практично
без коливань електричного режиму.
Період ІІ плавки (рис.2, б) – розплавлення основної маси шихти при
комутації секцій ТП: по дві секції – паралельно та між собою – послідовно.
При цьому струм дуги подвоюється, а напруга в два рази знижується –
зберігається потужність періоду І плавки. Для перемішування розплаву,
накопиченого в період І, підключається другий ПЕ. Анодна пляма дуги
розміщується на розплаві, накопиченому за період І, всередині воронки,
проплавленій в шихті раніш. Для відведення потужності від анодної плями
розплаву включається система перемішування розплаву.
В результаті взаємодії складових вектора струму всередині розплаву з
магнітним полем струму метал з великою швидкістю уходить вглиб
розплаву – формується горизонтальне перемішування розплаву, ідеальне
для передачі енергії дуги в розплав і для футерівки печі, поблизу якої
швидкість перемішування мінімальна. Для запобігання появлення
вихрових потоків і керування швидкістю та формою перемішування
металу регулятором струму ТП, час від часу короткочасно знижують
струм, що руйнує вихрові потоки, відновлюючи перемішування розплаву і
не допускаючи локального перегріву металу під дугою. Воронка, що
створилася в шихті на протязі періоду І, дозволяє підтримувати високу
стабільність введеної потужності.
Після розплавлення основної маси шихти джерело живлення
перемикається для ведення періоду ІІІ плавки, для чого всі секції ТП
вмикаються паралельно (рис.2, в).
В період ІІІ струм збільшується в 2 рази, в порівнянні з періодом ІІ, і в
4 рази, в порівнянні з періодом І плавки, а напруга джерела живлення
знижується пропорційно збільшенню струму, тобто всю плавку ведуть при
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постійній
потужності
з
повним
використанням
можливостей
трансформатора. Зі збільшенням струму зростає інтенсивність
перемішування розплаву, а енергія дуги перерозподіляється. На відміну від
перших двох періодів, в яких основна доля енергії випромінювалась на
шихту, до 80…90% енергії період ІІІ передається в розплав, а система
перемішування переносить її вглиб розплаву, що дозволяє відмовитися від
застосування спіненого шлаку, кисню та інших газів, що
використовуються для прискорення розплавлення металу.
В ДСППС-НП за рахунок перемішування розплаву досягаються:
велика ефективна площа взаємодії системи шлак – розплав; ідеальна
гомогенність температури і хімічного складу розплаву; швидке розчинення
та високе засвоєння легуючих елементів; інтенсивна швидкість
технологічних процесів (десульфурації, дефосфорації, навуглецювання або
зневуглецювання розплаву); видалення неметалевих включень; дегазація
розплаву; мінімальна питома витрата електроенергії; скорочується вигар
шихти; гарантується висока якість металу.
Енерготехнології ДСППС-НП покращують екологію плавки, оскільки
виключеними є спінений шлак та різні види хімічного палива, в тому числі
й кисень.
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УДК 621.745.55
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ИЗНОСОСТОЙКОГО
ВЫСОКОХРОМИСТОГО ЧУГУНА ОБРАБОТАННОГО
ТИТАНОМ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ
К. С. Радченко, Е. А. Платонов, М. М. Ямшинский, Г. Е. Федоров
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
Вивчено вплив титану та рідкісноземельних металів на структуру
зносостійкого високохромового чавуну 280Х20Г4Л. Дослідженнями
макро- і мікроструктури встановлено, що модифікавання чавуну
присадками титану та рідкісноземельними металами суттєво впливає
на структуру чавуну. При цьому зменшується ширина і довжина
первинних дендрітів аустеніту, подрібнюється евтектика. Визначені
оптимальні кількості присадок титану та рідкісноземельних металів
Изучено совместное влияние титана и редкоземельных металлов на
структуру износостойкого высокохромистого чугуна 280Х20Г4Л.
Исследованиями макро- и микроструктуры установлено, что
модифицирование чугуна присадками титана и редкоземельных
металлов существенно влияет на структуру исходного чугуна. При
этом уменьшается ширина и длина первичных дендритов аустенита,
измельчается эвтектика. Определены оптимальные количества
присадок титана и редкоземельных металлов
Joint effect of titanium and rare earth metals on the structure of the wear
resistant high chromium cast iron 280Х20Г4Л has been studied. It has been
defined by the researches of macro- and microstructure that modification of
cast iron by the additives of titanium and rare earth metals significantly
influences on the structure of base cast iron. In this case the width and length
of primary dendrites of austenite are reducing, eutectic is breaking down. The
optimum amounts of additives of titanium and rare earth metals are certain
Для работы в условиях интенсивного абразивного изнашивания
применяют белые износостойкие высокохромистые чугуны (ВХЧ).
Высокая стойкость этих чугунов обеспечивается структурой, состоящей из
карбидов хрома типа (Cr,Fe)7C3, расположенных в аустенитной,
мартенситной или мартенситно-аустенитной матрице. Такая структура в
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высокой степени отвечает требованиям принципа Шарпи, поэтому
высокохромистые чугуны как литейный материал не имеют конкурентов
среди сплавов для работы в экстремальных условиях абразивного
изнашивания без значительных ударных нагрузок.
На практике используют в основном эвтектические и доэвтектические
ВХЧ, поскольку заэвтектические несмотря на большую твердость, имеют
высокую хрупкость и плохие технологические свойства. Одним из
недостатков доэвтектических чугунов является наличие в структуре
значительного количества первичного аустенита, который имеет
микротвердость ниже, чем у карбидов и эвтектики, поэтому изнашивается
быстрее и ускоряет износ всей детали.
Улучшить структуру износостойких хромистых чугунов можно
дополнительным микролегированием и модифицированием [1]. Повысить
износостойкость относительно мягких участков аустенита (бывшего
аустенита), и таким образом всего сплава, можно упрочнением его
мелкодисперсными карбидами или карбонитридами таких элементов как
титан, ванадий, ниобий. Из многих элементов, образующих высокотвердые
карбиды, наиболее перспективным является титан.
Редкоземельные металлы (РЗМ) довольно широко применяют при
производстве высокопрочного чугуна, специальных сталей, особенно
коррозионностойких, жаропрочных и жаростойких [2]. К сожалению РЗМ
практически не используют при производстве износостойких ВХЧ. Это
связано с тем, что, с одной стороны, при модифицировании
высокохромистых чугунов редкоземельными металлами эффект влияния
на их структуру и свойства не такой заметный, как для некоторых групп
специальных сталей и высокопрочного чугуна. С другой стороны, данные
по влиянию РЗМ на свойства ВХЧ ограничены и часто противоречивы [1,
2]. Нет однозначных рекомендаций по количеству вводимых добавок РЗМ
и технологии ввода их в сплав для конкретных марок износостойких
хромистых
чугунов.
Неправильно
выбранная
технология
модифицирования высокохромистых чугунов добавками РЗМ может
привести к отсутствию эффекта улучшения структуры сплавов, или даже
ухудшения некоторых свойств.
В качестве исходного чугуна использовали ВХЧ следующего
химического состава, %: 2,8 C, 0,8 Si, 4,3 Mn, 20,5 Cr, ≤ 0,05 S, ≤ 0,05 P.
Заливали 4 порции металла: исходную и обработанные РЗМ в количествах
0,1, 0,2 и 0,5 % по расчету. Содержание титана не изменялось и составляло
0,15…0,2 % (для порций 2-4). Образцы заливали в сухие, окрашенные
дистен-силиманитовой
краской,
песчано-глинистые
формы
при
температурах 1380…1400 °С.
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Присадки в чугун титана совместно с РЗМ заметно измельчают
структуру исходного ВХЧ (рис. 1). В центральной части образцов
значительно уменьшается ширина и особенно длина дендритов первичного
аустенита. Очевидно, церий и его соединения, образовавшиеся перед
кристаллизацией сплава, откладываются как поверхностно-активные
вещества на границе растущих дендритов аустенита, ограничивая их рост.
Кроме этого, в сплаве, содержащем 0,1 % РЗМ эвтектика γ+(Cr, Fe)7C3
имеет более мелкодисперсное строение.
Титан образует карбиды и карбонитриды, которые расположены в
основном в аустенитной матрице и на границах фаз матрица-карбид
(рис. 2, а). В карбидах хрома их значительно меньше. Учитывая
соответствие типов кристаллических решеток они могут выступать
центрами кристаллизации аустенита, и, таким образом, инокулировать
расплав.
В тоже время тугоплавкие частички TiC или Ti(C,N), которые
образовались до кристаллизации основной массы расплава, находясь на
границе зерен, могут эффективно противостоять росту фаз, измельчать их
и способствовать эффекту модифицирования чугуна. По данным
некоторых работ [1, 3] карбиды титана также могут выступать
зародышами для образования первичных шестигранных карбидов хрома
(Cr, Fe)7C3, и измельчать их.
РЗМ эффективно связывают серу и кислород в ВХЧ и находятся в
составе сульфидов и оксисульфидов (рис. 2) преимущественно
сферической формы (на электронном снимке – белые включения), других
соединений РЗМ не выявлено. Оксисульфиды РЗМ равномерно
распределены в структуре, их количество растет с увеличением общего
содержания РЗМ в сплаве. Кроме того, встречаются включения, в которых
сульфид РЗМ находится рядом с карбонитридом титана (рис. 2, б)
(сульфид находится внутри карбонитрида). Исследованиями структуры
травленых образцов при больших увеличениях на оптическом, а также на
сканирующем электронном микроскопе установлено, что в составе
дендритов аустенита модифицированных РЗМ и титаном чугунов
обнаруживаются мелкие частички размерами 1…4 мкм.
Наибольшее количество таких включений обнаружено в сплавах с
содержанием РЗМ 0,2 и 0,5 %. По-видимому, это мелкодисперсные
карбиды хрома типа (Cr, Fe, Mn)7C3, не входящие в состав эвтектики. Об
этом подтверждают данные локального точечного химанализа. Вероятнее
всего, мелкие включения карбидов, обнаруженные в модифицированном
сплаве, образовались в процессе кристаллизации на очень мелких
частичках РЗМ или их соединений, т.е. эти соединения являются
дополнительными центрами кристаллизации. К подобным выводам
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пришли авторы статьи [4], однако они не анализировали природу и
химсостав этих частиц.

Рис. 1 Микроструктура хромомарганцевого чугуна 280Х20Г4Л в
зависимости от присадки титана и РЗМ (х 100): а – 0% РЗМ, 0% Ti;
б – 0,1% РЗМ, 0,2% Ti; в – 0,2% РЗМ, , 0,15% Ti; г – 0,5% РЗМ, 0,1% Ti

Рис. 2 Микроструктура хромомарганцевого чугуна 280Х20Г4Л,
содержащего присадки титана и РЗМ ×1000 (а) и ×4000 (б)
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Упрочнение первичных дендритов аустенита мелкодисперсными
твердыми карбидами и карбонитридами способствует повышению
абразивной износостойкости металла отливки.
В результате работы можно сделать следующие выводы:
1. Модифицирование высокохромистого чугуна (хромомарганцевого)
присадками титана и РЗМ существенно влияет на структуру сплава. При
этом уменьшается ширина и длина первичных дендритов аустенита,
измельчается эвтектика.
2. В чугуне, обработанном РЗМ, в дендритах аустенита присутствуют
дисперсные хромистые карбиды, которые повышают микротвердость
первичного аустенита (с 3,2 до 4,2 ГПа). Упрочнение аустенита
мелкодисперсными твердыми карбидами и карбонитридами способствует
повышению абразивной износостойкости металла отливки.
3. Для улучшения структуры, нейтрализации влияния вредных
примесей, высокохромистые (хромомарганцевые) чугуны целесообразно
во время выпуска из плавильного агрегата дополнительно обрабатывать
присадками титана в количествах 0,15…0,2 % и РЗМ в количествах
0,15…0,25 % по расчету.
Литература
1. Гарбер М. Е. Износостойкие белые чугуны: свойства, структура, технология,
эксплуатация / М. Е. Гарбер. – М. : Машиностроение, 2010. – 280 с.
2. Гольдштейн Я. Е. Модифицирование и микролегирование чугуна и стали / Я.
Е. Гольштейн, В. Г. Мизин. – М. : Металлургия, 1986. – 272 с. – с.194.
3. Effect of titanium on the morphology of primary M7C3 carbides in hypereutectic
high chromium white iron / Xiaojun Wu, Jiandong Xing, Hanguang Fu, Xiaohui Zhi //
Materials Science and Engineering A. – 2007. – Vol. 457. P. 180-185.
4. Peev K. Modification of Fe-Cr-C alloys using mischmetal / K. Peev, M. Radulovic,
M. Fiset // Journal of materials science letters. – 1994. – № 13. – P. 112-114.

394

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОЇ ТИГЕЛЬНОЇ
ПЛАВКИ
Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський, Д. О. Нікітін
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Узагальнена
і
наведена
інформація
щодо
розрахунків
конструктивних параметрів електрошлакових тигельних печей, їх
теплових і електричних характеристик. Представлена методика
підкріплена довідниковими матеріалами і призначена як для практичного
використання, так і для навчального процесу підготовки фахівців із
спеціальної металургії
Обобщена и приведена информация по расчетам конструктивных
параметров электрошлаковых тигельных печей, их тепловых и
электрических характеристик. Представленная методика подкреплена
справочными материалами и предназначена как для практического
использования, так и для учебного процесса подготовки специалистов по
специальной металлургии
The information of about calculation of design parameters electroslag
crucible furnace, their thermal and electrical characteristics is summarized
and presented. The presented method is supported by reference materials and
designed for practical use and for educational training specialists of special
metallurgy
Вступ
Електрошлакова тигельна плавка (ЕШТП) – технологія, в основі якої
лежить електрошлаковий процес, який протікає в умовах контакту рідкого
металу і шлаку з вогнетривкою футерівкою плавильного агрегату (тигля).
ЕШТП лежить в основі нових технологічних процесів отримання
високоякісних заготовок – відцентрового електрошлакового лиття (ВЕШЛ)
та електрошлакового кокільного лиття (ЕКЛ) і розроблена на базі
електрошлакової технології інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона
[1].
ЕШТП базується на розплавленні і накопиченні необхідної порції
рідкого металу електрошлаковим методом в тигельній гарнісажній печі або
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печі, яка футерована вогнетривкими матеріалами, під шаром рідкого
шлаку, який рафінує метал, з наступним заливанням його в кокіль або
форму, яка обертається.
ЕШТП – активний металургійний процес, який дозволяє не тільки
рафінувати розплав від домішок (використовуючи різні за хімічним
складом шлаки), але і долегувати його різними елементами (хромом,
титаном, алюмінієм і т. д.). Він може бути успішно застосований у
комбінованих способах виплавки високоякісних сталей і сплавів
(наприклад, отримання напівпродукту в конвертері і доведення сплаву до
необхідного хімічного складу і якості в електрошлаковій тигельній печі).
Перспективним також є застосування ЕШТП у ливарному
виробництві для покращення якості чавунів, сталей і інших металів і
сплавів, а також тривалого підтримання їх при високій температурі і, якщо
це необхідно, перегріву.
ЕШТП – чудовий спосіб утилізації різних відходів власного
виробництва (обрізі, облою, ливників, стружки, деталей, які відпрацювали
свій ресурс і т. п.). ЕШТП ефективно вирішує на виробництві задачі
ресурсозбереження, металу, енергії, води і трудових витрат.
Перевагою ЕШТП є відсутність необхідності в дорогому мідному
водоохолоджуваному
кристалізаторі
і
мимовільне
інтенсивне
перемішування металу, яке забезпечує усереднення температури і складу
шлакової і металевої ванни.
При ЕШТП необхідно при мінімальних енерговитратах за
мінімальний термін накопичити максимальну кількість рідкого металу і,
якщо необхідно, підтримувати його в такому стані певний час.
ЕШТП енергоємний процес, але цілком можна порівняти по
енерговитратам з плавкою в дуговій і індукційній печі, а по кількості води
вигідно відрізняється від плавки у водоохолоджуваний кристалізатор і
індукційної плавки.
Сучасна інформація щодо розрахунків як зазначеного процесу так і
безпосередньо печей розосереджена в значній кількості науково-технічних
джерел. Авторами на базі аналітичного аналізу сучасних пропозицій з
урахуванням власного досвіду пропонуються методичні підходи до
визначення геометричних розмірів робочого простору, теплових втрат і
електричних параметрів електрошлакових тигельних печей та особливості
їх розрахунків.
Визначення геометричних розмірів робочого простору
При заданій місткості, об’єм металевої ванни тигля ( Vв. ме ) визначається
за масою рідкого металу:
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Vв. ме 

При електрошлаковій
плавильного простору:

М ме . р

 ме . р

, м3

(1)

тигельній

плавці коефіцієнт заповнення

Fел
Fшл

(2)

k зап.т 

(відношення площі перерізу витратного електроду до площі дзеркала
шлакової ванни) знаходиться в межах 0,25-0,4, тобто в 2-2,5 разів менше,
ніж при переплаві злитків в кристалізаторі, а температура шлаку зазвичай
буває більшою, ніж при класичному ЕШП.
Виходячи з технічних характеристик електрошлакових тигельних
печей (додаток 1), де приведені максимальні перерізи витратних
електродів ( d ел ), визначаються розміри робочого простору тиглів
(квадратного ( а т ); круглого ( d т )), тобто:
ат (d т )  (1,4  1,8)d ел , м

(3)

(у відповідності до коефіцієнта заповнення плавильного простору).
Зазор між електродом і стінкою тигля складає:


а т (d т )  d ел
, м
2

(4)

Згідно експериментальних даних [1] маса шлаку складає (0,12-0,14)
маси металу, тобто:
М шл  (0,12  0,14)  Е, кг

(5)

При цьому необхідно враховувати випаровування шлаку в процесі
плавлення, яке складає (4,0-5,0)% від маси шлаку ( М шл ).
Отже, об’єм шлакової ванни при даних умовах (без електрода)
повинен складати:
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Vшл 

М шл

 шл . р

, м3

(6)

а висота шлакової ванни:
hшл 

Vшл
, м
Fт

(7)

Занурення електрода в шлак складає:
hел шл  0,5  hшл , м

(8)

Об’єм шлакової ванни із зануреним електродом складає:
Vшл ел  Vшл  hел шл  Fел , м 3

(9)

Висота шлакової ванни із зануреним електродом складає:
H шл ел 

Vшл ел
, м
Fт

(10)

V ме
, м
Fт

(11)

а висота металу в тиглі:
H ме  т 

Згідно експериментальних даних [1] відношення висоти плавильного
простору ( H пл ) до приведеного діаметра основи тигля ( D0 ) складає:
H пл
 0,8  1,2
D0

де D0 

4



(12)

 Fосн  1,13 Fосн , м .

Отримані розрахункові дані по висоті плавильного простору ( H шл ел 
 H ме т ) слід уточнити згідно цим рекомендаціям.
Висота робочого простору тигля складає:
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(13)

H т  (1,25  1,35)  ( H шл ел  H ме т ), м

Довжина частини витратного електрода, який сплавляється на одну
плавку складає:
l ел 

4  М ме
, м
  d ел2   ме .тв

(14)

Необхідна довжина електрода на одну плавку згідно заданої місткості
( М ме . р ) з урахуванням довжини огарку ( lог  0,65 м ) складає:
(15)

Lел  lел  lог , м

Максимальна довжина електрода ( Lmax
ел ), яка забезпечує наплавлення
декількох порцій металу:
(16)

Lmax
ел  n  Lел , м

Максимальна довжина частини електрода, яка сплавляється вказана в
технічній характеристиці електрошлакових тигельних печей (додаток 1).
Теплові втрати
Електрошлакова тигельна піч втрачає тепло теплопровідністю через
футерівку у вигляді конвективної тепловіддачі з поверхні корпуса тигля,
що віддає тепло, випромінюванням із поверхні шлакової ванни та втрати
тепла подового електрода.
Втрати тепла через футерівку тигля
Після вибору вогнетривкої футерівки і теплоізоляційних матеріалів
згідно рекомендацій (додаток 2, 3), розрахунок теплових втрат через
багатошарову стінку кінцевого розміру і подину тигля проводиться по
формулі:
Qфут 

Т
n

R
і 1

і



Т вн  Т зовн

i
1
1


 вн  Fвн і 1 i  Fi.сер  зовн  Fзовн
n

де Rі - термічні опори шарів футерівки, К Вт ;
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Т вн ,

- температури відповідно шлак-метал (Т шл  Т ме ) 2 і
температура поверхні стінки тигля (зазвичай не більше 60С );
 вн - коефіцієнт тепловіддачі від рідких шлак-метал до стінок або поду
(складає 1600  1800 Вт ( м 2  К ) );
 зовн - коефіцієнт тепловіддачі від стінки тигля до навколишнього
середовища (для стального корпуса тигля, який пофарбований масляною
фарбою складає 12,13 Вт ( м 2  К ) , алюмінієвою фарбою – 10 Вт ( м 2  К ) ; для
поду поверхня, якого віддає тепло і обрамлена вниз значення цих
коефіцієнтів зменшується на 30%);
F - середні розрахункові значення поверхні шарів футерівки і
теплоізоляції (при F1 F2  2,0 , Fсер  ( F1  F2 ) 2 ; при F1 F2  2,0 , Fсер  F1  F2 ,
м2 ;
 - товщина шару футерівки, м ;
 - теплопровідність футерівки і теплоізоляції при середній
температурі відповідного шару ( Т сер  (Т і  Т і 1 ) 2 ), Вт ( м  К ) .
Т зовн

Аналогічно для багатошарового циліндричного тигля:
Qфут 

  Н  Т вн  Т зовн 
n
d
1
1
1

 h  n 1 
 вн  d вн і 1 2
di
 зовн  d зовн

, кВт

(18)

де Н - висота тигля, м ;
d - діаметр шарів футерівки і теплоізоляції, м .
Втрата тепла випромінюванням
Потік випромінюванням ( Qвипр ) частково випромінюється на електрод,
збільшуючи його температуру поблизу шлакової ванни, а частково
втрачається через радіальний зазор між тиглем і електродом,
тепловипромінююча поверхня якого складає:
Fт.випр.пов  Fтигля  Fел , м 2

(19)

Згідно умов ЕШТП температура поверхні шлакової ванни в
залежності від складу шлаку приймається на 170  200С більше
температури плавлення металу, а ступінь чорноти рідкого шлаку  0,7 [2].
Виходячи з цього:
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Рвипр.шл  С0   шл

Т 
  шл   Fт.випр.пов , кВт
 100 

(20)

В зв’язку з можливим (до 4,5%) випаровуванням шлаку при ЕШТП
теплові втрати, які визначаються енерговитратами фазового переходу
першого роду складають:
Qвипр  qшл  М шл , кВт

(21)

де qшл - питома теплота фазового переходу при випаровуванні
(дорівнює, наприклад при випаровуванні плавикового шпату (флюс
АНФ-1П)  7000 кДж кг ;
М шл - маса рідкого шлаку, кг .
Втрати тепла подовим електродом
Практичний розрахунок подового електрода складається у визначенні
його розмірів виходячи з максимального струму ( I max ) у відповідності з
характеристиками переплавного комплексу [1] та густини струму для
матеріалу з якого виготовлений подовий електрод (для сталі
j  1,8  2,5 А м 2 ):
Fп.ел 

I max
, м2
j

(22)

(для подового електрода круглого перерізу d п.ел  1,13 Fп.ел ).
Виходячи з розрахункового значення футерівки поду з урахуванням
струмопідводу ( 170  220 мм ) визначається довжина подового електрода:
l п.ел  lфут  (0,17  0,22), м

(23)

Потім визначається термічний опір подового електрода:
Rп.ел 

l п.ел

п.ел

,

м2  К
Вт

(24)

де п.ел - теплопровідність матеріалу з якого виготовлений подовий
електрод, Вт ( м  К ) .
та коефіцієнт тепловіддачі:
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 п.ел 

1
Вт
, 2
Rп.ел м  К

(25)

Втрати тепла подовим електродом складають:
Qп.ел   п.ел  T  Fп.ел , кВт

(26)

де T - температура рідкого металу.
Подові електроди електрошлакових тигельних печей в основному не
водоохолоджувані. Розрахунок водоохолоджуваних подових електродів
приведений в роботі [3].
Виходячи з отриманих даних потужність, яку необхідно виділити в
шлакову ванну для даного процесу повинна складати:
Ршл  Qкор  Qфут  Qвипр  Qвип  Qп.ел , кВт

(27)

Електричні параметри
Активний електричний опір шлакової ванни ( Rшл ) тигельної плавки, як
нелінійного струмоприймача, визначається з урахуванням симплексів
геометричних розмірів в залежності від співвідношення ( hшл ел hшл ) та
коефіцієнта заповнення тигля ( K з.т ). Виходячи з розрахункового значення
активного електроопору шлакової ванни робочий струм переплаву складає:
І шл 

Pшл
, кА
Rшл

(28)

та напруга на шлаковій ванні:
(29)

U шл  І шл  Rшл  Pшл  Rшл , В

Виходячи з розрахунку електричного та індукційного опору електрода
( Rел ,  ел ) визначається робоча ступінь вторинної напруги ( U 2 ) та
проводиться вибір трансформатора (додаток 4).
Складання енергетичного балансу
Енергетичний баланс ЕШТП складається
потужностей (кВт або %):
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Рел  Ркор   Рт.в   Рел.в , кВт

(30)

де Рел - активна потужність, яка забирається з електричної мережі;
Ркор - корисна потужність на розплавлення і перегрів металу;
потужність,
яка
компенсує
теплові
втрати
 Рт . в
(  Рт.в  Рфут  Рвипр   Рвип  Рп.ел );
 Рел.в - потужність, яка компенсує електричні втрати при
перетворенні в електропічному трансформаторі та при передаванні до
вторинного струмопідводу печі (складає 15-20%).
Тепловий ККД печі, яку проектуємо складає:
т 

Pкор
P

 100, %

(31)

де P  Pшл , кВт .
Електричний ККД печі складає:
 ел 

P
 100, %
Pел

(32)

Загальний ККД складає:
   т  ел , %

(33)

Для оцінки енергоємності процесу ЕШТП слугує питома витрата
електроенергії, яка складає:
Wпит 

Р
кВт  год
,
  М ме
т

(34)

Питома витрата електроенергії при одиночній електрошлаковій
тигельній плавці знаходиться в межах 900 1300 кВт  год т .
Порівняльний аналіз отриманих результатів з існуючими паспортними
характеристиками реальних агрегатів ЕШТП дозволяє стверджувати, що
запропонована методика придатна для практичного використання при
реконструкції існуючих електрошлакових печей, під час конструювання
нових агрегатів, може бути з успіхом запроваджена в навчальний процес
підготовки фахівців за спеціальністю – спеціальна металургія.
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УДК 669.187.56.001.1
ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПРОЦЕСУ
Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський, Д. О. Нікітін
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянута схема теплового балансу електрошлакового переплаву і
наведена раціональна методика розрахунку його витратних статей.
Питання розглянуті з економічної і технологічної точки зору
Рассмотрена схема теплового баланса электрошлакового переплава
и приведена рациональная методика расчета его расходных статей.
Вопросы рассмотрены с экономической и технологической точки зрения
A scheme of the heat balance of the electroslag remelting is considered
and a rational method of calculating its expenditure items is shown. Questions
are represented from the economical and technological point of view
Вступ
Аналіз теплового балансу будь-якого технологічного процесу
дозволяє отримати вихідні дані для розрахунку необхідного обладнання і
оцінити його енергетичну ефективність, яка представляє собою
відношення корисно використаного тепла до всього витраченого.
При цьому поняття корисно використаного тепла визначається метою
технологічного процесу.
Тепловий баланс ЕШП має два аспекти – економічний і
технологічний.
З економічної точки зору – необхідно забезпечити найбільш високий
ККД процесу.
Відомо, що при виплавці сталі в звичайних сталеплавильних печах
(типу ДСП) питома витрата електроенергії становить, в середньому,
приблизно 800 кВт  год т .
При ЕШП ця витрата більша (від 1000 до 2000 кВт  год т ). Одна із
причин – використання водоохолоджуваних кристалізаторів. Тому ЕШП з
економічної точки зору є теплотехнічно недосконалим процесом і
застосування його виправдане в тих випадках, коли вимагається отримати
метал особливо високої якості, який виплавити в печах іншого типу не
представляється можливим.
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Технічна сторона – вивчення температурних полів та різновидів
процесу (нанесення покриттів на електрод, введення в шлакову ванну
розкиснювачів, застосування флюсових затворів, захисної атмосфери і т.
п.).
При розробці нових варіантів ЕШП і проектуванні сучасних печей
ЕШП важливе значення набувають енергетичні процеси в шлаковій ванні,
яка є перетворювачем електричної енергії в теплову.
Ці процеси, в значній мірі, обумовлюють протікання металургійних
реакцій і технологічні особливості переплаву, визначаючи в кінцевому
підсумку якість отриманих злитків і енергетичну ефективність процесу.
Загальна кількість тепла, що виділяється в об’ємі розплавленого
шлаку, зв’язана з робочим струмом переплаву ( I р ) і опором шлакової
ванни ( RШл ):
Qвид  I р2  RШл

(1)

При відомому падінні напруги на шлаковій ванні ( U Шл ) ця кількість
тепла:
Qвид  I р  U Шл

(2)

Із цього виразу видно, що одна і таж кількість тепла може бути
виділена в системі при різних значеннях струму і напруги.
Зміна цих величин чинить різну дію на такі характеристики процесу,
як швидкість плавлення витратного електрода, глибина і форма металевої
ванни, а також енергетична ефективність ЕШП.
Наприклад, при переплаві по схемі електрод-піддон збільшення
струму переплаву (зв’язане зі зменшенням міжелектродного проміжку)
призводить до росту густини струму нижче торця електрода, тобто до
збільшення інтенсивності джерел тепла в цій області. Природно, що при
цьому росте швидкість плавлення електрода, а отже, глибина і об’єм
металевої ванни.
Збільшення ж напруги призводить до росту міжелектродного
проміжку, що внаслідок перерозподілу опорів в шлаковій ванні
супроводжується збільшенням температури рідкого шлаку в пристінній
області і збільшенням втрат з бокової поверхні шлакової ванни.
Тепло, яке виділяється в рідкому шлаковому об’ємі, передається
теплопровідністю, конвекцією і випромінюванням до поверхні, що
обмежує шлакову ванну: стінки кристалізатора, витратного електрода і
злитка, що виплавляється.
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На величину і співвідношення статей витрат теплового балансу
шлакової ванни впливає велика кількість технологічних, електротехнічних
і ін. факторів (склад і кількість шлаку, електричний режим, співвідношення
розмірів електрода і кристалізатора, властивості металу, що
переплавляється, схеми процесу ЕШП і ін.).
Тому великий інтерес представляє оцінка величини потужності ( PШл ),
яку необхідно вводити в шлак для забезпечення процесу, тобто для
заданих швидкостей плавлення, температурного режиму і товщини
гарнісажної кірки.
Активна потужність, яка виділяється в шлаці в результаті
проходження струму в установленому режимі, витрачається на нагрів і
плавлення електродного матеріалу і покриття теплових втрат з межових
поверхонь шлакової ванни.
Схема теплового балансу електрошлакового процесу представлена на
рис. 1.
Тепло, яке виділяється в шлаковій ванні ( Qвид ) передається до
витратного електрода ( Qе.ш ) через плівку рідкого металу на торці і бокову
поверхню електрода, який занурений в шлак, і сприймається краплями
рідкого металу під час їх руху в шлаці ( Qкапл ), випромінюється із дзеркала
випр
шлаку на електрод ( Qевипр
.ш ), стінки кристалізатора ( Qст ) і в навколишнє
середовище ( Qшсер ), відводиться від бокової поверхні шлакової ванни через
стінку кристалізатора, яка охолоджується водою ( Qст.ш ), поступає в злиток
в результаті теплопередачі через поверхню поділу шлак-метал ( Qзл.т ).
Отже, потужність, яка виділилася в шлаці витрачається в
стаціонарному тепловому режимі ванни на корисну потужність і на
покриття теплових втрат, тобто:
Ршл  Ркор   Рт.в , кВт

(3)

де Ркор - потужність, яка витрачається на нагрів металу електрода,
його плавлення, відрив крапель і перегрів, при проходженні через шлак (це
єдина корисна витратна стаття);
 Рт.в - активна потужність, що компенсує теплові втрати:

Р

т.в

 Ркр  Рвипр  Рзл , кВт

(4)

- потужність, яка відводиться охолоджуючою водою через
кристалізатор;
Ркр
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Рвипр - потужність, яка випромінюється з поверхні шлакової ванни;
Р зл - потужність, яка передається злитку теплопередачею від рідкого

металу.

Рис. 1 Схема теплового балансу електрошлакового переплаву
Витратні статті теплового балансу
Потужність, яка відводиться охолоджуючою водою через стінки
кристалізатора знаходиться згідно виразу:
Ркр  q  Fст.кр   шл г  Т шл г  Т шл (с )  Fст.кр , кВт

(5)

де q - густина теплового потоку, яка сприймається кристалізатором в
місці контакту шлаку зі стінкою кристалізатора (становить
0,7  0,9 МВт м 2 ); над рівнем шлакової ванни – 0,2 МВт м 2 ;
Fст.кр - площа теплосприймаючої поверхні стінки кристалізатора
шлакового гарнісажа (по висоті шлакової ванни hшл із зануреними
електродами), м 2 ;
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 шл г - коефіцієнт тепловіддачі від рідкого шлаку до гарнісажу

(експериментально встановлено, що для широкого діапазону шлаків,
режимів переплаву і геометричних параметрів робочого простору
 шл г  4,5  5,4 кВт м 2  К ;
Т шл  г - температура шлаку біля стінки кристалізатора, о С ; (табл. 1);
Т шл (с ) - температура солідуса шлаку, о С ; (табл. 1).
Орієнтовно потужність, яку необхідно виділити в процесі ЕШП в
кристалізатор будь-якої форми можна визначити по формулі:
Ркр  2,27  2,4  М пл  Wп.т , кВт

(6)

де М пл - масова швидкість плавки, т год;
Wп.т - питома теоретична витрата енергії, кВт  год т .
Таблиця 1 Середні
електрошлакового процесу
Позначення
Т шл ел

Т шл. р. м.в
Т ст.кр  Т шл  г

Т пов.шл
Т р . м .в
Т сер

То

Т шл (с )

значення

температур

Найменування
температура по об’єму шлакової ванни у
робочого торця електрода
температура шлаку на межі поділу шлакрідка металева ванна
температура
стінки
кристалізатора
і
гарнісажу біля стінки кристалізатора
температура поверхні шлакової ванни
температура поверхні рідкої металевої ванни
температура перегріву металу у вершині
конуса електрода в місці відриву краплі
температура навколишнього середовища
біля поверхні шлаку
температура твердіння (кристалізації) шлаку
(солідус):
шлак:
АНФ6
АНФ28
АНФ29

шлакової

ванни

Значення
 1800  2000 С
о

0,93  0,96  Т шл ел
0,85  0,87  Т шл ел
0,84  0,88  Т шл ел
1,03  1,05  Т пл
30  50о С
 200  250 С
о

1420о С
1285о С
1245о С

Втрати випромінюванням з поверхні шлакової ванни визначаються по
формулі:
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Рвипр  С0   шл

 Т пов.шл  4  Т 0  4 
 
 
   Fвипр , кВт
 100   100  

(7)

де С0  5,67 Вт м 2  К 4 ;
 шл - ступінь чорноти шлаку (дорівнює 0,7).
Ці втрати мають місце в радіальному зазорі між кристалізатором і
витратним електродом, тому площа випромінювання з поверхні шлаку:
Fвипр  Fкр  Fел , м 2

(8)

Випромінювання від шлакової ванни має місце як на стінки
кристалізатора вище шлакової ванни, так і на витратний електрод.
Кількість тепла, яке передається випромінюванням від дзеркала шлаку
на електроди становить:
Рвипр.шл ел

 Т пов.шл  4  Т ел  4 
 С0   пр  
 
   Fел , кВт
 100   100  

(9)

де приведений коефіцієнт випромінювання:
 пр 

1
1

 шл

F
 ел
Fшл

 1

 
 1
  ел


(10)

Т ел - температура електрода на поверхні шлакової ванни ( 750  900 о С ).

Аналогічно визначаються втрати випромінюванням на стінки
кристалізатора вище шлакової ванни.
Сумарне випромінювання шлакової ванни в навколишнє середовище
становить:

Рвипр
 Рвипр  Рвипр.шл ел  Рвипр.кр  р , кВт

(11)

Втрати тепла з можливим випаровуванням шлаку (при ЕШП ≈ до
3,0%):
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Рвип  0,03  qшл  mшл , кВт

(12)

де qшл - питома теплота випаровування шлаку (для плавикового шпату
(флюс АНФ-1П) становить біля 7,0 МДж кг ).
Потужність, яка передається від рідкого шлаку до злитка
теплопередачею визначається за співвідношенням:
Рзл   шл. зл  Т шл. р. м.в  Т р. м.в   Fзл , кВт
3

(13)

де  шл. зл - коефіцієнт тепловіддачі від рідкого шлаку до металевої
ванни дорівнює 2,0  2,2 10 3 Вт м 2  К 3  ;
Fзл - площа поперечного перерізу злитка, м 2 .
Потужність, яка відводиться на електрод
Потужність, яка відводиться на електрод, тобто потужність, яка
передається від шлаку витратного електрода і яка забезпечує його
плавлення зі швидкістю М пл , визначається згідно співвідношення:


р
Ркор  Рел  ме  1,33 
 Fбок.к  0,5  M пл  C р   Т сер , кВт


 п. п. р



(14)

де  р - теплопровідність рідкої плівки металу на його торці (для сталі
 р  23  26 Вт  м  К  );
 п.п. р - площа плівки рідкого металу у вершині конуса електрода (для
сталі 2,2  2,5 10 3 м );
Fбок.к - бокова поверхня конуса, м 2 ;
M пл - масова швидкість плавки, кг с ;
C р - теплоємність плівки рідкого металу, кДж кг  К  .
Максимальну площу плівки рідкого металу на торці електрода можна
визначити по формулі:
 max  2,96  10 3  4 М пл , м

для багатокрапельного переносу металу, при числі крапель «n»:
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 max  2,96  10 3  4

М пл
, м
n

(16)

Бокова поверхня конуса:
Fбок.к    r  r 2  hел2 шл , м 2

(17)

де r - радіус електрода, м ;
hел шл - занурення електрода в шлак, м .
Визначивши Рел ме слід уточнити прийняту температуру Т шл ел по
формулі:
Т шл ел  3

Рел  ме
 Т пл  1,3  Т сер , К
А  Fбок.к

(18)

де А  2,0  2,2 10 2 Вт м 2  К 3 
і визначити відносну похибку (%), відповідно до значення Т шл ел згідно
з табл. 1. Розраховане значення Рел ме слід порівняти з Ркор , і визначити
відносну похибку (%).
Необхідну потужність, яку слід виділити в шлаковій ванні можна
визначити виходячи з дослідних даних по значенню теплового ККД ( т )
процесу:
Ршл 

Ркор

т

, кВт

(19)

де  т =0,15-0,20 (шлак АНФ-1п – 95% CaF2);
 т =0,25-0,30 (шлак АНФ-6 – 60% CaF2);
 т =0,30-0,40 (шлак АНФ-291 – 20% CaF2).
Експериментальні досліди складових енергетичного балансу
показують, що основна доля втрат тепла шлакової ванни при ЕШП
відбувається з водою через стінки кристалізатора (табл. 2).
Слід відмітити, що величини складових теплового балансу ЕШП і їх
співвідношення змінюються в широких межах в залежності від

412

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

технологічних і конструкційних факторів, таких як кількість флюсу,
геометрія плавильного простору, електричний режим і т. д.
Таблиця 2 Співвідношення між складовими енергетичного балансу
шлакової і рідкої металевої ванни одноелектродної печі (%)
Шлакова ванна
Металева ванна
Ркор

Ркр

Рвипр

Р зл

Рел  ме

Рнапл

Ршл  ме

20-35

45-55

5-10

5-20

15-20

65-80

20-35

де Рнапл - тепло, яке вноситься з краплями металу;
Ршл  ме - теплопередача від шлаку в металеву ванну.
Так, наприклад, зі збільшенням поверхні контакту рідкого шлаку зі
стінками кристалізатора доля тепла, яка поступає в злиток, знижується від
40% при переплаві в прямий кристалізатор до 32% при переплаві в
кристалізатор із уширенною шлаковою надставкою і до 27% при переплаві
в двохструменний кристалізатор (рис. 2).

Рис. 2 Величини складових теплового балансу в кристалізаторах
різної конфігурації: а - прямокутний рухомий кристалізатор перерізом 500
х 1250 мм; б - Т-подібний рухомий кристалізатор перерізом 250 х 1250 мм;
в - кристалізатор для виплавки двох злитків 120 х 1100 мм кожен;
г - кристалізатор для виплавки порожнистих злитків перерізом 400/130 мм
Вище наведена методика дозволяє звести параметри теплового
балансу з похибкою, яка не перевищує 5%, визначити складові балансу і
проаналізувати вплив технологічних і конструкційних факторів на їх
величину. Отримана інформація є основою для подальших технічних
розрахунків електрошлакових печей і оцінки їх енергетичної ефективності.
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УДК 669.187.56.001.1
ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК КРИСТАЛІЗАТОРІВ
Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський, Д. О. Нікітін
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуто різні режими охолодження кристалізаторів і наведені
приклади їх теплових розрахунків
Рассмотрены различные режимы охлаждения кристаллизаторов и
приведены примеры их тепловых расчетов
Different modes of crystallizers' cooling and examples of thermal
calculations are considered
Система охолодження кристалізаторів повинна надійно відводити від
робочої стінки питомі теплові потоки, забезпечуючи при цьому
температуру поверхні кристалізатора з боку плавильного простору, що не
перевищує гранично допустиму за умовою міцності для матеріалу стінки.
В ході теплового розрахунку вибирається швидкість руху води, її
витрата і тиск в магістралі, що підводить. Потім розраховуються
температури охолоджуючої поверхні і стінки кристалізатора з боку
плавильної зони. Ці температури порівнюються з температурами
допустимими за умовами міцності для матеріалу з якого виконаний
кристалізатор. Якщо розраховані температури вище допустимих, слід
змінити або параметри системи охолодження, або конструкцію
кристалізатора.
Вихідними даними для теплового розрахунку системи охолодження є
продуктивність переплаву, теплофізичні властивості матеріалу, що
переплавляється, глибина шлакової ванни, геометричні розміри
кристалізаторів, конструкція і розміри їх системи охолодження, а також
температура води на вході в кристалізатор.
Охолодження кристалізаторів може відбуватися:
- в конвективному режимі руху рідини (найбільш раціональний режим
роботи системи);
- в режимі бульбашкового кипіння.
Тепловідвід в цих режимах, а також методики визначення величин і
параметрів мають свої особливості.
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Найбільше
розповсюдження
в
промисловості
отримали
кристалізатори з водяною сорочкою різних конструкцій.
Найбільш
раціональною
роботою
систем
охолодження
кристалізаторів є конвективний режим, який виключає кипіння
холодоагенту на поверхні, що охолоджується.
Конвективний тепловідвід буде здійснюватися при виконанні умови:
k1  qв  qп.к ; t ст  t кип

(1)

де k1 - коефіцієнт запасу, який приймається від 1,1 до 1,5 в залежності
від форми кристалізатора;
q в - тепловий потік, який передається воді;
q п.к - тепловий потік, при якому починається кипіння;
t ст - температура робочої стінки кристалізатора зі сторони
охолоджуючої води;
t кип - температура кипіння води, при тиску, що має місце в стінці
охолодження.
При конвективному режимі можна використовувати технічну воду без
всяких обмежень.
Для охолодження кристалізаторів ЕШП в конвективному режимі в
більшості випадків необхідно підтримувати швидкість води уздовж
охолоджуваної поверхні в межах 1,5  4,5 м с , що пред’являє певні вимоги
до системи охолодження. Так, для забезпечення необхідної швидкості
охолоджуючої води для підтримки конвективного режиму, часто потрібна
витрата води, реалізувати яку система водопостачання підприємства іноді
не в змозі. У цьому випадку охолодження кристалізатора буде проходити в
режимі кипіння.
Тепловідвід при кипінні може здійснюватись в двох режимах – в
режимі бульбашкового або плівкового кипіння.
Перехід від бульбашкового кипіння до плівкового відбувається при
певних параметрах потоку і носить кризовий характер, з огляду на те, що
тепловіддача до пари значно нижча, ніж тепловіддача до рідини. При
цьому температура поверхні, що віддає тепло, різко зростає і може
досягати 600С і вище.
Режим плівкового кипіння неприпустимий в системі охолодження
кристалізатора. Тепловідвід може здійснюватися лише в режимі
бульбашкового кипіння, який має місце за умови:
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(2)

qп.к  k  qв  qкр

де q п.к - тепловий потік, при якому починається кипіння;
q кр - тепловий потік, при якому бульбашковий режим кипіння
замінюється плівковим:
q кр  4,2  10 4   0,5  р 0,33 ,

Вт
м2

(3)

 , р - відповідно швидкість ( м с ) і тиск ( Па ) води;
q в - питоме теплове навантаження каналу охолодження;
k - коефіцієнт запасу, який вводиться в зв’язку з тим, що q в – середня

по площі величина.
Умовою надійності і безпечної роботи системи охолодження
кристалізатора є забезпечення співвідношення:
qmax  qкр  0,33  0,5

(4)

Провести тепловий розрахунок кристалізатора, визначити
температурний режим охолодження елементів конструкції і швидкість
руху води, при різних значеннях зазорів для її протікання можна
наступним чином.
Пропонується розрахунок за умови, що конструктивні і електричні
параметри мають наступні величини (для прикладу обрали кристалізатор,
що широко використовується на машинобудівних підприємствах):
Діаметр кристалізатора – Dкр  0,6 м ;
Діаметр електрода – d ел  0,3 м ;
Висота шлакової ванни з зануреним електродом – hшл  0,314 м ;
Струм переплаву: I р  40  d ел  12 кА ;
Напруга – 60 В ;
Товщина робочої стінки (мідного) кристалізатора –  к  0,015 м ;
Температура води на вході ( t в.вх ) – 20С ;
Тиск води в каналі охолодження – 3 105 Па ;
Температура кипіння води при даному тиску ( t в.кип ) – 133С .
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Рис. 1 Загальний вид кристалізатора
При плавці злитків методом ЕШТ в кристалізаторі є три основні
теплові зони:
- шлакова ванна (зона 2);
- рідкий метал (зона 1);
- злиток.
На підставі дослідних даних відомо, що близько 80% тепла, яке
підводиться (потужності печі) на кристалізатор складає теплове
навантаження. При цьому 50% тепла припадає на шлакову ванну та 30% на
рідкий метал. Виходячи з цих припущень, температура води на вході з
нижньої зони (зона 1) може бути визначена з балансового співвідношення:
t вих.1  t в.вх 

k1  I  U
, С
Cв  Vв

(5)

де k1  0,3 - коефіцієнт, який враховує долю тепла, що йде в
кристалізатор нижче шлакової ванни;
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C в - теплоємність води ( 4,19 кДж (кг  К ) );

Vв - витрата води через кристалізатор, розраховується за формулою:
Vв  3600   в  Fзаз   в , м 3 год

(6)

 в - швидкість руху води в охолоджуваному каналі, м с ;
Fзаз - площа перерізу для протікання води в каналі охолодження, м 2 ;

 в - густина води при 20С ( 998 кг м 3 ).

Площа перерізу зазору для протікання води визначається за
формулою:
Fзаз    Dкр  2 к   заз   заз , м 2

(7)

де  заз - товщина зазору для протікання води, м .
Отже, витрата води на охолодження кристалізатора визначається
згідно виразу:
Vв  3600    Dкр  2 к   заз   заз   в   в  112,8  105  0,63   заз    заз   в , кг год(8)

Витрати води, які мають місце при різних швидкостях її руху і
величини зазору представлені в табл. 1.
Таблиця 1 Значення витрати води
 заз ,
Витрата води ( Vв  10 3 , кг год), при її швидкості ( м
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
мм
5
53,7
71,6
89,5
107,4
125,3
10
108,3
144,4
180,5
216,6
252,7
15
163,7
218,3
272,8
327,4
382,0
20
220,0
293,3
410,6
440,0
513,2
25
277,0
369,4
461,8
554,0
646,5

с)

4,0
143,2
288,8
436,5
586,6
738,8

Температура води на виході з нижньої частини (зона 1):
t вих.1  t в.вх 

k1  I  U
0,3  12  60
 t в.вх 
, С
Cв  Vв
4,19  2,78  10 4  Vв

представлена в табл. 2.
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Таблиця 2 Температура води на виході з нижньої частини
кристалізатора
Vв  10 3 , кг год

t вих.1

Vв  10 3 , кг год

t вих.1

Vв  10 3 , кг год

t вих.1

53,7
71,6
89,5
107,4
125,3
143,2
108,3
144,4
180,5
216,6

23,5
22,6
22,0
21,7
21,5
21,3
21,7
21,3
21,7
20,9

252,7
288,8
163,7
218,3
272,8
327,4
382,0
436,5
220,0
293,3

20,7
20,6
21,1
20,9
20,7
20,6
20,5
20,4
20,8
20,6

410,6
440,0
513,2
586,6
277,0
369,4
461,8
554,0
646,5
738,8

20,5
20,4
20,4
20,3
20,7
20,5
20,4
20,3
20,3
20,2

Значення температур води на виході з кристалізатора (зона 2):
t вих.2  t вих.1 

k2  I U
0,5  12  60
 t вих.1 
, С
C р  Vв
4,19  2,78  10 4  Vв

(10)

представлені в табл. 3.
Таблиця 3 Температура води на виході з кристалізатора
Vв  10 3 , кг год

t вих.2

Vв  10 3 , кг год

t вих.2

Vв  10 3 , кг год

t вих.2

53,7
71,6
89,5
107,4
125,3
143,2
108,3
144,4
180,5
216,6

29,2
26,9
25,5
24,6
24,0
23,5
24,6
23,4
23,4
21,0

252,7
288,8
163,7
218,3
272,8
327,4
382,0
436,5
220,0
293,3

21,9
21,6
23,0
22,3
21,8
21,5
21,3
21,1
22,2
21,7

410,6
440,0
513,2
586,6
277,0
369,4
461,8
554,0
646,5
738,8

21,3
21,1
21,0
20,8
21,8
21,3
21,1
20,9
20,8
20,6

Середня температура води в каналі охолодження:
t в.сер 

t вих.1  t вих.2
, С
2

представлена в табл. 4.
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Таблиця 4 Середня температура води в каналі охолодження
Vв  10 3 , кг год

t в.сер

Vв  10 3 , кг год

t в.сер

Vв  10 3 , кг год

t в.сер

53,7
71,6
89,5
107,4
125,3
143,2
108,3
144,4
180,5
216,6

26,4
24,8
23,8
23,2
22,8
22,4
23,2
22,4
22,5
20,9

252,7
288,8
163,7
218,3
272,8
327,4
382,0
436,5
220,0
293,3

21,3
21,1
22,0
21,6
21,3
21,0
20,9
20,8
21,5
21,2

410,6
440,0
513,2
586,6
277,0
369,4
461,8
554,0
646,5
738,8

20,9
20,8
20,7
20,6
21,3
20,9
20,8
20,6
20,6
20,4

Перепад температур між стінкою внутрішньої обичайки (кокілю) зі
сторони охолодження і водою, тобто температурний напір визначається за
формулою:
t нап 

qв. max

в

(12)

, С

де  в - коефіцієнт тепловіддачі від стінки до води ( Вт ( м 2  К ) ), який
визначається виходячи зі значення критерію Нуссельта:
в 

Nu  в
Вт
, 2
d еф
м К

(13)

в - теплопровідність води при температурі  30С ( 0,62 Вт ( м  К ) ).
Nu  0,021 Re  Pr
0 ,8

0 , 43
р

 Pr р
 
 Prст





0 , 25

(14)

де d еф  2 заз (для щілини);
Pr р - критерій Прандля для води при температурі 30С ( Prр  5,4 );
Prст - критерій Прандля для води при температурі 50С (орієнтовна
температура стінки зі сторони води, Prст  3,5 ).
Найбільше теплове навантаження на стінку кристалізатора доводиться
на зону 1 – шлакової ванни, тобто ефективна поверхня охолодження
становить:
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Fеф.ох    Dкр  hшл  0,592 м 2

(15)

Під час теплового розрахунку системи охолодження за основу беруть
qст  qв , тобто максимальне значення питомого теплового потоку відносно
води дорівнюватиме:
qст  qв. max 

I U
 1216,2, кВт
Fеф.ох

(16)

Критичний тепловий потік у цьому разі дорівнює:
qкр  4,2  10 4   в0,5  рв0,33  540  10 4 Вт

(17)

Розрахункові значення критеріїв Re , Nu і коефіцієнта тепловіддачі  в
представлені в табл. 5-7.
Таблиця 5 Розрахункові значення критерію Re
Re 0,8 при  в , м с
 заз ,
1,5
2,0
2,5
3,0
мм
5
2620,6
3298,8
3943,5
4562,7
10
4562,7
5743,5
6866
7944
15
63110
7589
9497
10988
20
7944
10000
11954
13832
25
9497
11954
14290
16539

3,5
5161,5
8987
12430
15647
18705

4,0
5743,5
10000
13832
17411
20814

Таблиця 6 Розрахункові значення критерію Nu
Nu при  в , м с
 заз ,
1,5
2,0
2,5
3,0
мм
5
125,8
158,3
189,3
219
10
219,0
275,7
329,5
381,3
15
303
364,3
456
527,4
20
381
480
573,8
663,9
25
455,8
574
686
794

3,5
247,8
431,3
596,6
751,1
898

4,0
275,7
480
664
836
999

Значення температурного напору представлені в табл. 8.
Середня температура поверхні робочої стінки в районі шлакової
ванни визначається як сума середньої температури води в цій зоні і
температурного напору між робочою стінкою і водою:
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t ст  t в.сер  t , С

(18)

Таблиця 7 Розрахункові значення коефіцієнта тепловіддачі αв
 в , Вт ( м 2  К ) при  в , м с
 заз ,
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
мм
5
7800
9815
11737
13578
15364
17093
10
6789
8547
10241,5 11820,3
13370
14880
15
6262
7528,9
9424
10889,6 12329,7 13722,7
20
5905
7440
8893,9
10290,5 11642,1
12958
25
5652
7118
8506
9846
11135
12388
Таблиця 8 Розрахункові значення температурного напору Δt
t , С при  в , м с
 заз ,
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
мм
5
156
124
104
90
79
10
179
142
119
103
91
15
194
161
129
112
98
20
206
163
137
118
104
25
215
171
143
124
109

4,0
71
82
87
94
98

Таблиця 9 Розрахункові значення середньої температури поверхні
робочої стінки в районі шлакової ванни tст
t ст , С при  в , м с
 заз ,
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
мм
5
182
149
128
113
102
93
10
202
164
142
124
112
103
15
216
183
150
133
119
108
20
228
184
158
139
125
114
25
236
192
164
145
130
118
На рис. 2 представлені розрахункові криві залежності температури
робочої стінки кристалізатора зі сторони охолодження від швидкості
охолоджуючої води.
Пунктирна лінія відповідає температурі робочої стінки, яка дорівнює
140С .
Ця температура вибрана з наступних міркувань.
Як показує розрахунок середній недогрів води до температури її
кипіння в охолоджуючому каналі складає:
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t нед  t в.кип  t в  133  27  106C

(19)

(при наявності вільного зливу води при її тиску в магістралі 3 105 Па ).

Рис. 2 Залежність температури стінки кристалізатора від швидкості
руху води
Досвід показує, що температура стінки кокілю може перевищувати
температуру охолоджуючої води на 40  50C без виникнення кипіння
останньої.
Отже, всі швидкості охолоджуючої води і зазори, які відповідають
умовам нижче пунктирної лінії (див. рис. 2) можуть бути рекомендовані
при проектуванні кристалізаторів ЕШП.
Температура стінки кокілю зі сторони плавильного простору складає:
t ст.к  t в.ст 
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Виходячи із граничної (за умовами міцності) температури стінки
кристалізатора, вираховується допустима межова товщина шару накипі за
формулою:


де

нак ,

м
нак

 нак

гр
в
 t ст
 t ст
 
 
 ст , м
ст 
 qв

(21)

ст

- теплопровідність відповідно шару накипі
( 2,3  4,0 Вт ( м  К ) ) і стінки кокілю;
гр
- гранично допустима температура стінки (за умов. міцності), С ;
t ст
в
- температура стінки зі сторони води, С ;
t ст
 ст - товщина стінки кокілю, м .
Тепло від стінки охолоджуючого каналу до киплячої води передається
двома шляхами: чисто конвективним шляхом, який залежить від швидкості
руху води, і паровими бульбашками, які утворюються на охолоджуючій
поверхні. Таким чином:
(22)

qв  qпар  qконв

Конвективний тепловий потік визначається виразом:
qконв   конв  (t ст  t в ), кВт м 2

(23)

Об’єм, який випарувався на поверхні води за 1 г од роботи
кристалізатора, визначається за формулою:
Vпар 

(qв  q конв )  Fшлкр
, м 3 год
в
в
 в  [Cв  (t кип
 t сер
)  q пар ]

(24)

Знаючи жорсткість води Ж 0 ( г  екв м 3 ; для Дніпра Ж 0  5,1 ) можна
розрахувати товщину шару накипі:
 нак 

Vпар  Ж 0  A  k нак
Fшлкр   нак

, мм

(25)

де A - коефіцієнт переведення грам-еквівалентів сполук кальцію і
магнію в грами накипі (в залежності від складу накипі може бути
прийнятий від 45 до 60 г г  екв );
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k нак - коефіцієнт, що враховує долю солей, які містяться у воді і

переходять при кипінні в накип ( k нак  0,3  0,5 );
Fшлкр - площа бокової поверхні шлакової ванни, м 2 ;
 нак - густина накипі (  нак  2000 кг м 3 );
q пар - прихована теплота пароутворення, яка дорівнює
2264 кДж кг ;
C в - теплоємність води ( 4,19 кДж кг  К  ).

2240 

Швидкість піднімання рівня металу визначається за формулою:
 зл 

М пл
, м г од
 ме . р  Fме

(26)

Максимально допустиме число плавок без очищення кристалізатора
від накипі визначається за формулою:
N пл 

м
 нак
  зл
, шт
 нак  hшл

(27)

де hшл - висота шлакової ванни, м .
Максимальний час, який необхідний для утворення цього шару накипі
складає:
 max 

м
 нак
, г од
 нак

(28)

Час проходження шлакової ванни через будь-який горизонтальний
переріз кристалізатора складає:
 шл 

hшл

 зл

, г од

(29)

Після проведення N пл , шар накипі необхідно видалити промиванням.
Таким чином, користуючись наведеним прикладом під реальну
практичну задачу можна провести тепловий розрахунок кристалізатора,
визначити температурний режим охолодження і швидкість руху води в
залежності від конструктивних особливостей його виконання.
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УДК 621.714
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЇ
УКРАЇНИ
М. П. Сєдов
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуто проблеми і перспективи розвитку металургії України
Рассмотрены проблемы и перспективы развития металлургии
Украины
The problems and prospects of development of metallurgy in Ukraine
Центральноукраїнський район характеризується нерівномірністю
рівнів розвитку окремих його частин. Якщо Київська область має високий
рівень розвитку (відносно середнього показника в Україні), Черкаська —
рівень вище середнього, то Житомирська і Чернігівська — нижче середнього. Наданням інвестиційних пільг треба вирівняти перепад у рівнях
економічного розвитку.
Дефіцит ресурсів спонукає до їх раціонального використання за рахунок запровадження енергозберігаючих технологій, а також шляхом
обмеження розвитку енергомістких виробництв.
До проблем Західноукраїнського економічного регіону відносяться
наступні.
Проблемою найбільш загального характеру є помітна індустріальна
відсталість більшості областей регіонів. Це виявляється в недостатньому
поки ще розвиткові галузей "верхнього поверху", особливо складного
машинобудування, верстатобудування. Виробництво валового продукту на
душу населення тут менше, ніж у середньому по Україні. Найбільш
відсталі в своєму розвитку області — Волинська, Рівненська,
Хмельницька, Тернопільська, Закарпатська. Нижче середнього рівня розвиток Вінницької, Івано-Франківської, Чернівецької областей. Лише
Львівська область має рівень вище середнього. Отже, потенційні
можливості регіону далеко не вичерпані. При активізації інвестиційної
діяльності він може розвиватися за рахунок нових потужностей в
машинобудуванні, тонкій хімії й інших працемістких виробництвах.
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Надмірне перевантаження в структурі економіки галузей важкої
індустрії Донецько-Придніпровського економічного району призвело до
серйозних соціально-економічних диспропорцій.
Район має застарілу структуру промисловості, яка вже не відповідає
вимогам науково-технічного прогресу. Переважає металомістке
машинобудування,
недостатня
частка
працемісткого,
особливо
електронного, верстатобудування, приладобудування.
Металургійна промисловість, що дає значний внесок в експортний
потенціал країни, характеризується технологічною відсталістю.
У виробництві сталі переважає мартенівський спосіб, частка
електроплавильного — лише 10%. Мало виготовляється спеціальних
сортів сталі. Подальший розвиток чорної і кольорової металургії
стримується через брак енергоносіїв і води, особливо в Донбасі.
Можливості для екстенсивного розвитку металургії вичерпано; належить її
докорінно модернізувати.
Дефіцит енергоресурсів зумовлює потребу енергозберігаючих
технологій. Екологічна проблема має розв'язуватися за рахунок часткової
територіальної деконцентрації виробництва й технологічної перебудови
промисловості.
До проблем удосконалення економіки Північно-Східного району
відносяться такі.
Ресурси району обмежені, а тому треба істотно підвищувати
продуктивність праці. За рахунок великих капіталовкладень слід
модернізувати основні фонди промисловості, завершити індустріалізацію
сільського господарства на новій основі.
Необхідна територіальна деконцентрація виробництва, особливо в
Харківському і Кременчуцькому вузлах, економічна активізація малих і
середніх міст, зокрема на Сумщині.
Основною проблемою Причорноморського району є розміщення
промисловості.
На території Причорноморського району промисловість розміщується
нерівномірно: найбільше розвинуті Одеська й Миколаївська області.
Промисловість зосереджується у великих містах, а частка малих міст у
виробництві продукції, чисельності промислово-виробничого персоналу,
вартості основних виробничих фондів — недостатня.
За останні десятиріччя майже зруйнована екологічна система
Причорномор'я; особливо забруднені Чорне й Азовське моря. Це
призводить до збитків у рекреаційному господарстві, зменшує приплив
туристів, негативно впливає на здоров'я мешканців. Проблема має бути
вирішена за рахунок технологічного переобладнання промислових підприємств і спорудження ефективних очисних споруд.
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Освоєння нових родовищ руд кольорових металів і створення
підприємств для їх переробки значно поліпшують забезпечення народного
господарства кольоровими металами. Нещодавно відкрито п'ять родовищ
золота промислового значення поблизу Кривого Рога та п'ять родовищ — у
Донецькій області, невелике родовище золота — у Закарпатській області.
Провадяться підготовчі роботи з експлуатації їх. За попередніми
прогнозами, Україна на перспективу зможе видобувати майже 25 т золота
щороку. Проте й сьогодні Україна ще залишається великим споживачем
кольорових металів, які надходять з інших держав.
Чорна металургія України відстає від світового рівня з багатьох
причин, найважливішою серед яких було рішення центральних органів
Радянського Союзу двадцятирічної давності, за яким були переадресовані
інвестиції на розвиток тільки східних і центральних підприємств Росії, що
призвело до технічного та соціального відставання металургії Донбасу та
Придніпров'я.
Чорна металургія України є прибутковою галуззю. Продукція її
гірничодобувної промисловості — основна стаття валютних надходжень.
Проте перед чорною металургією країни у перспективі стоять
невідкладні
завдання
перегляду
її
структури
на
користь
найрентабельніших виробництв, докорінного поліпшення якості і
збільшення
ефективних
виробів
металопродукції.
Доцільно
випереджувальними темпами розвивати та удосконалювати кисневоконверторний процес, підвищувати частку агломерату та окотків у
залізорудній частині шахти при виплавленні переробного чавуну,
реконструювати і модернізувати устаткування, інтенсифікувати
технологічні процеси, механізувати й автоматизувати їх, поліпшити
технології прокату і труб, особливо обсадних, придатних для глибокого
буріння нафти ,та природного горючого газу, спеціальних видів труб, в
тому числі багатошарових для газопроводів, освоїти випуск нових марок
феросплавів, підвищити якість металопродукції і розширити її сортамент. ,
Сучасному машинобудуванню України потрібний не просто* метал, а
його найефективніші високоекономічні види: холоднокатаний металевий
прокат, гнуті профілі, прокат з антикорозійним покриттям, стальна
холоднокатана стрічка, високоякісні метизи, порошки з легованих сталей і
сплавів, а також металокераміки.
Останніми роками у світовій практиці з'явилася тенденція до
будівництва невеликих заводів неповного циклу потужністю 50— 500 тис.
т, оснащених електропечами, машинами неперервного розливу сталі і
сортовими станами. Вони перспективні й в Україні, оскільки
спиратимуться на ресурси металевого брухту і задовольнять попит
споживачів на різні ефективні види прокату.
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Поряд з цим у чорній металургії знизилися темпи зростання
продуктивності праці у гірничодобувному виробництві, що пов'язано з
поглибленням гірничих робіт, збільшенням гірничого тиску, повільними
темпами технічного переоснащення підприємств. Певний "період у чорній
металургії України спостерігається систематичне зниження капітальних
вкладень та основних виробничих фондів, зумовлене погіршенням
природних умов видобутку рудної і нерудної сировини, експлуатацією
родовищ з низьким вмістом заліза в рудах і збільшенням собівартості
основних виробничих фондів, що пов'язано з охороною навколишнього
середовища. Успішне розв'язання цих питань має велике економічне і
соціальне значення.
Висновки
Сучасна металургія посідає одне з чільних місць у народному
господарстві країни і є матеріальною базою всього комплексу важкої
індустрії України.
Чорна металургія впливає на розвиток усіх галузей народного
господарства України як найголовніший споживач палива й електроенергії, води. Чорна металургія впливає на формування таких потужних
промислових районів і підрайонів, як Донбас, Придніпров'я, Криворіжжя.
Розвиток чорної металургії зумовив і стимулював зростання виробництва в
ряді галузей промисловості, особливо в залізорудній і кам'яновугільній, у
видобутку мінеральної сировини.
Кольорові метали надзвичайно потрібні для високорозвиненого
народного господарства. Кольорова металургія включає видобуток,
збагачення, металургійну переробку кольорових руд, дорогоцінних і
рідкісних металів, у тому числі виробництво сплавів, прокат кольорових
металів, переробку вторинної сировини і видобуток кольорового каміння.
Кольорова металургія в Україні розвинена слабше, ніж чорна, і
представлена окремими галузями. Це зумовлено нестачею покладів різних
кольорових руд. В умовах науково-технічного прогресу значення
кольорової металургії зростає, оскільки їй належить значна роль у
створенні конструкційних матеріалів високої якості. Провідними галузями
кольорової металургії України є алюмінієва, цинкова, магнієва, титанова,
ртутна, феронікелева.
Найпоширенішою формою організації виробництва в чорній
металургії є комбінати.
Специфічні риси розміщення характерні для якісної металургії, а саме
виробництво феросплавів (сплави заліза з легованими металами) та
електросталей, які одержують як у доменних печах, так і електротермічним
способом відповідно на металургійних комбінатах повного циклу або на
переробних заводах. Феросплави електротермічним способом виплавляють
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на спеціалізованих заводах. Дешева енергія і наявність легуючих металів є
основними факторами розміщення таких заводів. Виробництво
електросталей зорієнтовано на райони з достатньою кількістю
електроенергії й металевого брухту.
Україна повністю забезпечує себе власною залізною рудою, коксом,
марганцем та іншими допоміжними матеріалами. Залізні руди збагачують
на Південному, Криворізькому, Центральному, Північному та
Інгулецькому гірничозбагачувальних комбінатах.
В Україні є сприятливі умови для освоєння прогнозованих запасів
залізних руд (понад 20 млрд. т) — здебільшого залізистих кварцитів у
Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській і
Вінницькій областях.
Марганцеворудною базою чорної металургії України є Нікопільський
район Придніпровського марганцеворудного басейну.
Флюси і вогнетривкі глини є складовою частиною металургійного
галузевого комплексу. Вогнетривкі глини видобувають у Часів'ярському,
Новорайському і Веселинівському родовища (Донецька обл.), високоякісні
флюсові вапняки й доломіти — у Донецькій (Докучаєвську,
Комсомольську, Первомайську), Дніпропетровській областях і в
Автономній Республіці Крим.
В Україні металургійні заводи розміщені в Донбасі, Приазов'ї поблизу
джерел палива, а також у Придніпров'ї — біля родовищ залізних руд і
марганцю та джерела водопостачання — Дніпра.
Більшість металургійних підприємств України мають повний цикл
виробництва, найбільші з них "Криворіжсталь", "Азовсталь",
"Запоріжсталь" і "Дніпроспецсталь".
Для кольорової металургії характерним є комплексне використання
рудної сировини та її висока здатність комбінуватися з іншими галузями
промисловості. На розміщення підприємства кольорової металургії
впливають сировинний та енергетичний фактори. До джерел сировини
тяжіють виплавлення ртуті, нікелю, рідкісних металів. Алюмінієве,
титаново-магнієве і цинкове виробництво розміщуються в місцях
одержання дешевої електроенергії. У структурі виробництва кольорових
металів України провідне місце посідає алюмінієва промисловість, що
складається з виробництва глинозему і алюмінію.
Основною алюмінієвою рудою є боксити, запаси яких на Україні
невеликі. Промислове значення мають Високопільське (Дніпропетровська
обл.) і Смілянське (Черкаська обл.) родовища.
Найбільші родовища алунітів є в Закарпатській області (Берегівське і
Беганське). Алюмінієва промисловість в Україні має новий великий
глиноземний завод, збудований в Миколаєві, який працює на бокситах
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Гвинеї, Запорізький завод, завод алюмінієвих сплавів у Свердловську
(Луганська обл.). Сировиною для одержання магнію в Україні є потужні
родовища калійно-магнієвих солей Прикарпаття (у Стебнику, Калуші),
мілководні водойми Приазов'я і Причорномор'я (Сиваш), що містять у
розчиненому вигляді багато сполук магнію та інших солей. у Калуші
збудовано магнієвий завод у виробничому об'єднанні "Оріана”, у
Запоріжжі – магнію і титану. На Іршанському гірничо-збагачувальному
комбінаті виробляють титановий (ільменітовий) концентрат, на
Верхньодніпровському гірничо-металургійному комбінаті, розташованому
у м. Вільногірську (Дніпропетровська обл.), виробляють цирконієвий,
рутиловий, ільменітовий концентрати, цирконій знезалізений, двоокис
цирконію. Комбінат збудовано на базі Малишевського родовища
титанових пісків. Запорізький титаново-магнієвий комбінат виробляє
титан, напівпровідниковий германій, магній, калійні добрива, пігментний
двооксид титану, фасонне титанове литво.
Дефіцит ресурсів спонукає до їх раціонального використання за рахунок запровадження енергозберігаючих технологій, а також шляхом
обмеження розвитку енергомістких виробництв. Найбільш відсталі в
своєму розвитку області — Волинська, Рівненська, Хмельницька,
Тернопільська, Закарпатська.
Металургійна промисловість, що дає значний внесок в експортний
потенціал країни, характеризується технологічною відсталістю.
Надмірне перевантаження в структурі економіки галузей важкої
індустрії Донецько-Придніпровського економічного району призвело до
серйозних
соціально-економічних
диспропорцій:
металургійна
промисловість, що дає значний внесок в експортний потенціал країни,
характеризується технологічною відсталістю.
Подальший розвиток чорної і кольорової металургії стримується через
брак енергоносіїв і води, особливо в Донбасі. Можливості для
екстенсивного розвитку металургії вичерпано; належить її докорінно
модернізувати. Дефіцит енергоресурсів зумовлює потребу енергозберігаючих технологій. Екологічна проблема має розв'язуватися за рахунок
часткової територіальної деконцентрації виробництва й технологічної
перебудови промисловості. Перед металургією країни у перспективі стоять
невідкладні завдання перегляду її структури на користь найрентабельніших виробництв, докорінного поліпшення якості і збільшення
ефективних виробів металопродукції.
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УДК 621.74
РОЗРАХУНОК ШИХТИ В СЕРЕДОВИЩІ MATHCAD МЕТОДАМИ
ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
М. П. Сєдов, В. М. Рибак
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуто етапи розрахунку шихти для виплавки сплавів в
середовищі MathCAD методами лінійного програмування
Рассмотрены этапы расчета шихты для выплавки сплавов в среде
MathCAD методами линейного программирования
The stages of the calculation of the charge for melting alloys in
MathCAD environment by linear programming
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.
В роботі [1] було показано, як можна автоматизувати і спростити
процес розрахунку шихти традиційним методом за допомогою середовища
MathCAD.
Попри значну автоматизацію процесу розрахунку за допомогою
середовища MathCAD, 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
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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
металургійного процесу, що робить його неефективним в сучасних умовах
виробництва сплавів, коли необхідно намагатися зменшувати собівартість
продукції і заощаджувати природні ресурси.
Позбутися вище зазначених недоліків можна шляхом використання
методів лінійного програмування.
Постановка задачі дослідження
Задача даної роботи полягає в розгляді етапів розрахунку шихти
методами лінійного програмування 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 ІСТ-2,5 з відповідним вигаром елементів (табл. 3).
Друга задача даної роботи полягає в розрахунку вартості плавильного
процесу при використанні даного методу розрахунку шихти.
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

* - домішки
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V Mo
1,5 0,65
1,9 0,95

Si
0,9
1,4

P*

0,035

S*

0,02

Fe
основа
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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
методами лінійного програмування
складається з наступних етапів:
1) Розрахунок вмісту основного хімічного елементу в шихтових
компонентах. Розрахунок вмісту основного хімічного елементу в кінцевому
сплаві.
2) Складання системи лінійних нерівностей для кожного із хімічних
елементів згідно з формули:
Вi min

N
m
m
  %i j  x j  Вi max
0.01 СЗi j 1
0.01 СЗi

(1)

де N – кількість шихтових компонентів;
де Віmin – мінімальний вміст і-го хімічного елементу в кінцевому сплаві, %;
m – маса сплаву, який необхідно отримати, кг;
СЗі – ступінь засвоєння і-го хімічного елементу, %;
Віmax – максимальний вміст і-го хімічного елементу в кінцевому сплаві, %;
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%ij – вміст і-го хімічного елемента в j-му компоненті шихти, %;
хj – маса j-го компонента шихти, який необхідно завантажити у піч, кг.
При цьому розрахунок можна вести не тільки по основним хімічним
елементам, але і по домішкам (для домішків ліва частина нерівності буде
дорівнювати 0). Також можна використовувати будь-яку кількість шихтових
компонентів.
3) Складання цільової функції собівартості плавки:
N

F   Ц j  xj

F  min

(2)

j 1

де N – кількість шихтових компонентів;
Цj – ціна j-го компонента шихти, грн./кг;
хj – маса j-го компонента шихти, який необхідно завантажити у піч, кг.
4) Рішення отриманої системи нерівностей методом лінійного
програмування.
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.
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 [2].
Приклад розрахунку шихти методами лінійного програмування в
середовищі MathCAD:
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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.
Перевіряємо правильність розрахунків основного елементу, вививши
на екран ще раз таблицю Vgost:

Рис. 3 Хімічний склад сплаву з основним хімічним елементом

436

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

3) 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. 4 Хімічний склад та ціна шихтових компонентів
4) Розраховуємо вміст основного хімічного елементу (заліза) в
кожному компоненті шихти та перевіряємо правильність розрахунків.
Для цього вводимо відповідні формули:

Рис. 5 Формули для розрахунку заліза в компонентах шихти

Рис. 6 Хімічний склад та ціна шихтових компонентів
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5) 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. 7 Ступінь засвоєння та маса плавки
6) 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 М17):

Рис. 8 Позначення компонентів шихти
7) Вводимо цільову функцію (функцію ціни плавки згідно з формули (2)):

Рис. 9 Цільова функція

438

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

8) Складаємо балансові нерівності.
Згідно з формули (1) для кожного хімічного елементу, по якому
проводиться розрахунок, складаємо балансову нерівність. Таких
нерівностей буде 10. Крім цього, необхідно задати умови додатності:

Рис. 10 Балансові нерівності та умови додатності
10) Розраховуємо масу шихтових компонентів.
Для цього використовуємо функцію Minimize():

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

Рис. 12 Кінцевий хімічний склад сплаву
В результаті проведених розрахунків видно, що усі основні хімічні
елементи потрапляють в межі ГОСТ. Що стосується домішок (фосфору і
сірки), їх вміст не виходить за межі нормативних документів.
12) Розраховуємо вартість плавки.
Для цього вводимо відповідну формулу:

Рис. 13 Вартість плавки
Отже, вартість плавки (з урахуванням тільки ціни на шихтові
компоненти) складає 96060 грн.
Вартість плавки, отримана при використанні традиційного методу
розрахунку шихти [1] складає 114600 грн. Таким чином, за допомогою
методів лінійного програмування вдалося зменшити вартість плавки на
18540 грн. (16,2%).
Окрім зменшення вартості плавки вдалося також «втримати» в межах
нормативних документів домішки – фосфор і сірку, чого не вдалося
зробити в традиційному методі.
Висновки
На прикладі однієї із марок сталі були розглянуті етапи розрахунку
шихти методами лінійного програмування за допомогою середовища
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MathCAD. При цьому, були встановлені наступні переваги методів
лінійного програмування перед традиційним:
1) Кількість балансових нерівностей, кількість хімічних елементів, по
яким проводиться розрахунок, та кількість шихтових компонентів, що
завантажуються у піч, можуть бути різними. Це, безумовно, знімає
обмеження з процесу розрахунку шихти. При цьому в систему нерівностей
можна вводити будь-яку кількість шихтових компонентів і програма сама
вибере із них «найкращі» для даних умов.
2) Так як система балансових нерівностей побудована на нерівностях
лівої і правої частини кожної нерівності, ймовірність появи помилки через
«неправильний» підбір шихтових компонентів набагато менше
ймовірності появи помилки в традиційному методі.
3) Нетрадиційний метод розрахунку шихти, використовуючи
алгоритми оптимізації, дозволяє врахувати в розрахунках вартості
шихтових компонентів і забезпечити мінімальну собівартість усього
металургійного процесу.
4) У разі необхідності можна накладати додаткові обмеження на
використання шихтових матеріалів, корегування хімічного складу і т.д., що
абсолютно неможливо зробити в традиційному методі.
Наступні дослідження по цій темі необхідно спрямувати на
вдосконалення методу розрахунку шихти в середовищі MathCAD
методами лінійного програмування, спростивши і оптимізувавши деякі
операції.
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УДК 669.18
ПРЯМЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗА
О. Е. Скачок
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В даній оглядовій статті розглянуті і проаналізовані основні схеми
прямого відновлення заліза, основні сфери застосування
В данной обзорной статье рассмотрены и проанализированы
основные схемы прямого восстановления железа, основные сферы
применения
In this review article discussed and analyzed the basic scheme of direct
reduction iron and basic scope of application
Вступ
Зростання споживання залізорудної сировини в передкризові роки
пробудило у металургів інтерес до новітніх технологій отримання заліза.
Промислове виробництво заліза безпосередньо з руди, оминаючи
доменний (з використанням коксу) процес, з'явилося в 1970-х рр.. Перші
установки прямого відновлення заліза були малопродуктивні, а кінцевий
продукт мав порівняно багато домішок. Широкого розповсюдження цей
процес набув в 1980-х р., коли в гірничо-металургійному комплексі
почалося широке застосування природного газу, який ідеально підійшов
для прямого відновлення залізної руди [1]. Крім того, крім природного
газу, в процесі прямого відновлення заліза виявилося можливим
використання продуктів газифікації вугілля (зокрема бурого), попутного
газу нафтовидобутку і іншого палива-відновлювача. Технологічні зміни,
що відбулися в 1990-х р., дозволили значно знизити капітало- та
енергоємність різних процесів прямого відновлення заліза, в результаті
чого стався новий стрибок у виробництві продукції DRI (Direct Reduced
Iron), який триває досі.
Застосування технологій з виробництва заліза прямого відновлення
(чи губчатого заліза) в основному у вигляді металізованих окатишів DRI і
гарячебрикетованого заліза НBI (Hot Briquetted Iron), як і раніше,
вважається одним з найперспективніших напрямів для ефективного
розвитку світової металургії. Відомо, що використання губчастого заліза
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при виплавці сталі (в основному, в електродугових печах) дозволяє
виробляти найбільш високоякісний, економічно вигідний (з відносно
низькою енергоємністю) і екологічно чистий метал (у порівнянні з
доменним процесом), придатний для задоволення найвищих вимог таких
галузей-споживачів, як машинобудування (авіа-, суднобудування і т. д.)
[1]. Поточний попит на DRI і НBI стабільно зростає, незважаючи на
нестабільність цін, поставок та якості всіх альтернативних видів сировини
(залізної руди, коксу і чорного брухту). Однак, незважаючи на безперервну
рекламу ряду порівняно нових технологічних процесів (Midrex, ITmk3),
постійне зростання виробництва продукції прямого відновлення заліза і
збільшення інвестицій в його розширення по всьому світу йде порівняно
повільно.
Технологія
У типовому процесі відновлення заліза основний компонент
природного газу – метан – розкладають окисленням в присутності
каталізатора в спеціальних апаратах – реформерах, отримуючи суміш
відновлювальних газів – окису вуглецю і водню. Ця суміш надходить у
високотемпературний реактор, в який подається також оброблювана
залізна руда. Є технології DRI, що використовують метан безпосередньо в
реакторі, а також відновлювальні пиловугільні суміші [2].
Форми і конструкції реакторів дуже різноманітні (наприклад, це
обертова трубчаста піч або шахтна піч), як і різноманітний комплекс
всього допоміжного обладнання.
Реакція відновлення ефективно йде тільки на поверхні твердих
частинок руди, тому потрібен певний компроміс між сировиною
(пилоподібні або пориста форма) та кінцевою продукцією (спеченими
окатишами, брикетами і т. п.).
Різноманітність технологій, обладнання та сировини створило велику
різноманітність назв способів прямого відновлення, число яких перевалило
за два десятки. Однак тільки деякі з них пройшли дослідно-промислову та
промислову перевірку, довівши свою високу продуктивність і
рентабельність, а також створюють продукцію високої і стабільної якості.
Всі ефективні методи прямого відновлення якісного заліза фактично
використовують єдиний процес: багату залізорудну сировину (руда або
окатиші з вмістом заліза не менше 70 % відновлюються газовою сумішшю
при високих температурах до вмісту заліза 85-90 % і більше) [3].
На сьогодні у світі найбільш широко поширені технології прямого
відновлення заліза компанії Midrex (США), установки якої працюють в
багатьох країнах з 1971 р. Лідируючі позиції в DRI ця компанія утримує
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понад 30 років поспіль. У 2007 р. за технологіями Midrex вироблено
близько 40 млн т DRI, або 60 % від загального світового виробництва.
До різновидів Midrex також відносяться технології Corex Midrex,
Fastmet, Fastmelt, Kwiksteel і ITmk3 (права на яку належать японській Kobe
Steel, а на території СНД – Hares Engeneering).
Великими прихильниками установок Midrex є багато підприємств
найбільшого в світі виробника сталі – концерну ArcelorMittal, розташовані,
зокрема, в Німеччині, Канаді, Мексиці, Тринідаді і Тобаго та ПАР, загальні
потужності яких (створені в 1971-1999 рр.) складають близько 6 млн т в
рік, або 13 % світового виробництва губчастого заліза за даною
технологією.
Іншими провідними виробниками DRI на базі Midrex є: Mobarakeh
Steel (Іран, потужність – 4 млн т), Essar Steel (Індія, потужність – 3,82 млн
т), Hadeed (Саудівська Аравія, 3,21 млн т), EZDK (Єгипет, 2,32 млн т),
Qatar Steel (Катар, 1,9 млн т), Lisco (Лівія, 1,75 млн т).
Серед великих підприємств, що використовують технології Midrex –
російський Оскольський електрометалургійний комбінат (ОЕМК), який за
1983-1987 рр. побудував і запустив 4 модуля Midrex загальною потужністю
1,67 млн т металізованих окатишів DRI на рік.
Російський Лебединський ГЗК з 1999 р. випускає брикети HRI за дещо
іншою технологією – HYL/Energiron (потужністю 0,9 млн т на рік). У 2007
р. ЛГЗК запустив у дію завод з випуску 1,4 млн т в рік
гарячебрикетированного заліза (HBI) за методом HYL/Energiron. Цей
спосіб є наступною (після Midrex) провідною у світі технологією з випуску
прямовідновленого заліза.
На базі технологій HYL/Energiron в 2007 р було випущено 11,3 млн т
DRI або, точніше, HBI, (тобто 17 % світового виробництва). Цей процес
набув поширення в таких країнах, як Мексика, Венесуела, Бразилія,
Саудівська Аравія, Індонезія, Індія і Малайзія. HYL/Energiron, як Midrex, в
своєму виробництві використовує природний або попутний газ.
Окремо відзначимо установку Finmet. Дане виробництво (потужністю
2,2 млн т HBI) з 2000 р. діє лише у Венесуелі на підприємстві Orinoco Iron
Matanzas. В основі Finmet стоїть піч-реактор з псевдозрідженним
(«киплячим») шаром, де процес відновлення заліза також проводиться
газом.
Продукція
В
результаті
прямого
відновлення
заліза
отримують
високометалізовану сировину складного комплексу властивостей (по
складу, структурі, розміру і т. д.), залежно від застосованої технології.
Тому класифікація цієї готової продукції не цілком встановилася і є
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недостатньо чіткою. Іноді до DRI відносять всі види заліза прямого
відновлення. Часом виділяють DRI як аналог крупнокускової руди. Часом,
в залежності від температури виробництва, розрізняють два види DRI:
холодне (СDRI) і гаряче залізо прямого відновлення (HDRI). НBI, як
правило, називають горячепресовану форму DRI, розроблену для більш
зручного перевезення, зберігання і використання. Вважається, що зараз
DRI (окатиші) складають близько 87 % (СDRI – 83 %, а НDRI – 4 %) від
усього виробленого заліза прямого відновлення в світі, а на частку НBI
доводиться порядку 13 %. Втім, для нових варіантів технологій і продуктів
схильні з'являтися і нові назви. Базовими для властивостей DRI-HBI є три
головних хімічних фактора: рівень металізації, вміст і форма вуглецю,
вміст і тип домішок. Характерні рівні металізації, що досягаються в
сучасному процесі прямого відновлення, коливаються в межах 85-98 % [3].
Відзначимо, що, на відміну від руди і брухту, DRI-HBI примхливі до умов
зберігання і транспортування. З часом, особливо при підвищеній вологості,
йде окислювання продукту з плавним погіршенням його властивостей.
Використання
Доменна піч
HBI застосовується в доменних печах для збільшення виробництва
рідкого металу і зменшення споживання коксу. Застосування HBI в шихті
може збільшити продуктивність доменної печі на 20 %. Подібне
збільшення може бути реалізоване без додаткових капітальних витрат.
Його застосування є рентабельним, коли на металургійному виробництві
не вистачає рідкого металу або коли доменна піч працює на холостому
ходу до моменту збільшення попиту на рідкий метал. Також застосування
HBI дозволяє знизити утворення СО2 [3].
Електродугова піч
При шихтовому завантаженні процес не обмежується перевагою
хімічних характеристик. У електросталеплавильному виробництві
застосування DRI/HBI може позбавити від необхідності другого або
третього завантаження скрапу. Це призводить до зниження енерговитрат,
збільшення терміну служби і поліпшення продуктивності. HBI або DRI
Мідрекс змішується зі скрапом в ковші. В цілому, DRI або HBI може
додаватися в кількості до 30% від обсягу шихти [4].
При безперервному завантаженні може використовуватися для
завантаження до 100 % металізованої сировини. Зазвичай завантажують
один ківш скрапу, а частина, що залишилася безперервно завантажується у
вигляді DRI або HBI. Це допомагає скоротити попередні витрати і
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дозволяє не відкривати склепіння печі, утримуючи цінне тепло. Підтримка
постійної температури покращує тепловіддачу ванни печі і прискорює
металургійні реакції. Постійне завантаження може здійснюватися гарячим
або холодним металізованим продуктом. Гарячий металізований продукт
може завантажуватися безпосередньо за допомогою системи HOTLINK,
або конвеєром гарячого транспортування, або металопроводом гарячого
транспортування. Зазвичай металізований продукт подається в центр печі
електродуги.
Кисневий конвертер
У звичайній практиці HBI застосовують при холодній завалці в
кисневий конвертер як додаток до скрапу [5]. Він може подаватися в
завантажувальному коробі і плавитися як скрап. У разі, коли скрап має
високий вміст домішок, HBI є кращим шихтовим матеріалом.
Безперервне збільшення масштабів застосування безперервного
розливання сталі спричиняє поступове скорочення кількості прокатної
обрізі. Крім того, погіршується і за прогнозами буде продовжувати
погіршуватися становище з покупним скрапом при одночасному зниженні
його якості і збільшенні забрудненості шкідливими домішками. Замість
скрапу в конверторному процесі в якості чистого охолоджувача може
застосовуватися руда. Вона містить невеликі кількості шкідливих домішок,
однорідна за хімічним складом. Але внаслідок її високого охолоджуючого
ефекту і низького вмісту в ній заліза застосування руди викликає
збільшення витрати чавуну, а з технологічної точки зору – збільшення
ймовірності викидів і зниження виходу придатного. Ці обставини і
зумовили інтерес до металізованої сировині як можливого охолоджувачу в
киснево-конвертерному процесі. Дослідження з вивчення особливостей та
ефективності застосування металізованої сировини в кисневоконверторному виробництва були проведені в основному в ФРН і Англії.
Найбільш повні та всебічні дослідження були проведені фірмою «Август
Тіссен» з використанням в якості охолоджувача металізованої сировини з
окатишів і кускової руди з подальшим брикетуванням і без нього.
Загальним для всіх сортів є низький вміст кольорових домішок, сірки та
азоту. Вміст кисню, коливалася в межах від 1,4 до 3,3 %, у всіх випадках
достатньо для окислення наявного в золі вуглецю. Вміст порожньої породи
в сировині коливалося в дуже широких межах, зокрема найбільш
небажаною її складовою кремнезему – від 0,92 до 7,60 %. Для отримання
до моменту випуску плавки заданого вмісту вуглецю в металі і його
температури необхідно звести до мінімуму коливання всіх складових
губчастого заліза, що надають помітний охолоджувальний вплив. У разі
часткової чи повної заміни прокатного обрізу, привізного скрапу або руди
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губчастим залізом в розрахунок слід приймати не тільки зміну
охолоджуючого ефекту, але також зміни у витратах чавуну і вапна. При
використанні великих кількостей губчастого заліза, аж до повної заміни їм
скрапу, найкращі результати отримуються при роботі з високощільним,
низьковуглецевим з низьким вмістом порожньої породи і оксидів
губчастого заліза.
Висновки
Метод прямого відновлення заліза знаходить все більшу кількість
прихильників по всьому світу. Цей процес дозволяє оминути доменну
переробку, тим самим знизити сировинні та енергетичні витрати на тлі
зростання світових цін на кокс, металобрухт і залізну руду, а також
скорочення поставок сировини необхідної якості. Тривають технологічні
пошуки різних варіацій методу, що використовують менш якісну руду і
різні типи вугілля. Однак екологічність процесу і якість металу при цьому
знижуються. Відновлення руди природним газом залишається поза
конкуренцією. Більш того, воно створює найбільш чисту сировину, далі –
найбільш якісний метал, затребуваний самими високотехнологічними
галузями машинобудування. Попит на подібну продукцію залишається
високим, оскільки «західний» метал із багатооборотного брухту такими
якостями не володіє.
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УДК 669.18: 621.746
ПРО ТВЕРДНЕННЯ ЗЛИВКІВ З ВВЕДЕНИМИ
МІКРОХОЛОДИЛЬНИКАМИ В РОЗПЛАВ СТАЛІ
Л. А. Соколовська
Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України»
В узагальненій постановці дано формулювання теплових задач
тверднення сталевих зливків і плавлення мікрохолодильників, які мають
плоску, циліндричну або сферичну форму
В обобщенной постановке сформулированы тепловые задачи
затвердевания стальных слитков и плавления микрохолодильников,
которые имеют плоскую, цилиндрическую или сферическую форму
Іt has been formulate heat problems of solidification the steel ingots and
melting of the solid additions with flat, cylindrical or spherical form
Процес тверднення стальних зливків у чавунних виливницях і процес
плавлення литого дробу в рідкій сталі доцільно вивчати математичним
моделюванням нестаціонарних температурних полів [1,2] в системах
зливок-виливниця та дріб-розплав з використанням ПЕОМ.
В теплофізичній постановці задач з фазовими переходами типу
плавлення і кристалізації в температурному інтервалі ліквідус-солідус
враховано нелінійний характер зміни теплофізичних властивостей сплавів
від температури [3,4]. Питома теплоємність c(T ) має максимум при
температурах структурних перетворень сталі та чавуну в твердому стані,
коефіцієнт теплопровідності  (T ) при цих температурах має мінімум, а
питома вага  (T ) змінюється монотонно.
Тепловий ефект фазових переходів із твердого стану металевого
сплаву в рідкий стан та з рідкого стану в твердий стан враховує прихована
теплота фазового перетворення L , яка поглинається литими дробинками
при їх плавленні і виділяється при твердінні зливків або литих слябів
пропорційно їх масі.
Для вивчення процесу тверднення стальних зливків в чавунних
виливницях та процесу плавлення дробинок-мікрохолодильників в рідкій
сталі застосовані нелінійні рівняння нестаціонарної теплопровідності [5]
для рідкої фази, двофазної (твердо-рідкої) зони та твердої фази у вигляді
наступної системи рівнянь:
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теплопровідність
сталі в рідкому, твердо-рідкому та твердому стані;

T  gradT - градієнт температури;  2T - лапласіан температурного поля;
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- набла-оператор Гамільтона [6].

Записуючи лапласіан
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в різних координатних системах у вигляді
 2T 

 2T Г  1 T

r r
r 2

і приймаючи до уваги, що в правій частині рівнянь (1) - (3)
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система рівнянь (1) – (3) нестаціонарної теплопровідності в системах
зливок-виливниця і дріб-розплав представлена в узагальненому вигляді:
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де Г - геометричний параметр [6] (Г = 1 - для плоских прокатних
зливків; Г = 2 - для циліндричних ковальських зливків; Г = 3 - для
сферичних дробинок);
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- ефективний коефіцієнт температуропровідності, м2/c;
температурний коефіцієнт приросту теплопровідності, К-1.
aе(T)

Коефіцієнти
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і
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-

обчислюються [10] по співвідношенням:
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Збільшення теплопровідності рідкої сталі при її перемішуванні
враховано аналогічно [8,9] р   конвт з використанням коефіцієнта
конвекції ε конв твердіючого розплаву.
Для чисельного розв’язку задач твердіння і плавлення рівняння
теплопровідності (4) в плоскій, циліндричній та сферичній системах
координат доповнено крайовими (початковими та граничними) умовами.
Початкові умови задач плавлення литих дробинок у розплаві та
твердіння зливка у виливниці являють собою розподіл температури в їх
поперечному перерізі в початковий момент часу:
T t 0  Tпоч .

(9)

Початкові температури розплаву, виливниці та оточуючого
середовища задовольняють нерівності Tp(r)t=0 > Tв(r)t=0 > Tct=0, а
початкова температура дробинок-мікрохолодильників, що розплавляються,
менше початкової температури розплаву Тд(r)t=0 < Tp(r)t=0 .
В теплових задачах з фазовими переходами в інтервалі температур
ліквідус-солідус використані різні комбінації граничних умов I, II, III і IV
роду [5,6,11]. При формулюванні граничних умов для задач плавлення та
твердіння враховано [5,6,11,12], що:
1) граничні умови I-го роду характеризують зміну в часі температури
поверхонь T(Rп,t) дробу або температури поверхонь зливків і литих слябів:
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T п  T ( Rп , t ) ;

(10)

2) граничні умови II-го роду характеризують зміну в часі теплового
потоку q(Rп,t) на поверхнях теплообміну в процесах нагріву дробинок та
охолодження зливків чи литих слябів:
  (T )

T
 q( Rп , t ) ;
n п

(11)

3) граничні умови III-го роду характеризують процеси теплообміну
між дробинками і розплавом, зливком та виливницею (12а), виливницею і
зовнішнім середовищем (12б) згідно із законом Ньютона [5,6]:
 п- (T )

T
T
,
  (t )Tк  п  (T )
n пn п

(12а)

 п- (T )

T
  (T )T ( Rп , t )  Tс  ,
n п-

(12б)

де Tк - перепад температур в контактній зоні [8] зливок-виливниця
або мікрохолодильник-розплав Тк = Тп  (Rп, t) – Tп  (Rп, t);  (t ) коефіцієнт теплопередачі від зливка до виливниці або від розплаву до
дробинок, який залежить від часу, Дж/(м2 ,с,К); α(T ) - коефіцієнт
тепловіддачі з зовнішньої поверхні виливниці, який враховує [7, 14]
сумарний ефект теплообміну випромінюванням і конвекцією α(T )  αвип  αкон
та залежить від температури.
4) граничні умови IV-го роду відображають теплову взаємодію
дробинок з розплавом і зливка або литого сляба із стінками виливниці:
а) при ідеальному тепловому контакті рідкої сталі з дробинками або
стінками виливниці (коли тепловий опір на поверхнях контакту відсутній)
зберігаються [5,8] дві умови теплообміну:
- рівність температур
T п T п

-

(13а)

- рівність теплових потоків
  (Tп )

T
T
  (Tп- )
;
n п
n п

-
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б) при неідеальному тепловому контакті (окисна плівка на литих
дробинках або газовий зазор між зливком та виливницею в зоні їх контакту
з розплавом) з тепловим опором Rконт [8, 10] мають місце теж дві умови:
- стрибок температур
T п  T п  Tк ,

-

де

Tк  qк Rконт

(14а)

- рівність теплових потоків
  (Tп )

T
T
.
  (Tп- )
n п
n п

-

(14б)

В теплофізичній постановці задач плавления литих дробинок та
твердіння зливків також враховані різні типи нелінійностей [6,11]:
- нелінійності I роду, в яких враховується залежність теплофізичних
властивостей сплавів с, ,  від температури;
- нелінійності II роду, в яких враховується зміна коефіцієнта
теплообміну α в залежності від часу (2.12а) або від температури (2.12б).
До особливостей сформульованих теплових задач тверднення та
плавлення слід віднести наступне:
1) враховані нелінійні залежності коефіціента теплопередачі від
твердіючого зливка до виливниці, який отримано обробокою даних
температурних вимірювань [15] в системі зливок-виливниця;
2) врахований додатковий тепловий опір окисної плівки на поверхні
литих дробинок в коефіцієиті тепловіддачі від розплаву сталі до
дробинок-мікрохолодильників [16].
Слід відзначити, що при використанні методу математичного
моделювання теплових процесів можна досліджувати з допомогою
персональних ЕОМ закономірності зовнішнього теплообміну в системі
зливок-виливниця-оточуюче середовище та теплову роботу чавунних чи
графітових виливниць при твердінні стальних зливків або литих слябів та
теплофізичні закономірності внутрішнього теплообміну між розплавом і
дробинками-мікрохолодильниками в об’ємі твердіючих стальних зливків
або масивних виливків.
Представлену в узагальненому вигляді математичну постановку
нелінійних теплових задач тверднення та плавлення можна використати
для дослідження методом обчислювального експерименту на ПЕОМ
технологічних і теплофізичних особливостей зовнішнього та внутрішнього
теплообміну в литих заготовках різних типорозмірів, геометрії та маси.
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УДК 621.762.2
ВИКОРИСТАННЯ САМОФЛЮСІВНИХ СПЛАВІВ ПРИ
СТВОРЕННІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПОКРИТТІВ
А. М. Степанчук, О. А. Демиденко, Л. О. Бірюкович, М. Б. Щевчук
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
e-mail: astepanchuk@iff-kpi.kiev.ua
Наведені дослідження, які показують, що використання
самофлюсівних сплавів на основі заліза дозволяє отримувати
композиційні матеріали і товстошарові покриття з їх участю з
високими показниками густини, механічних властивостей та заданої
структури. Змінюючи умови отримання матеріалів, можна створювати
їх з наперед відомими властивостями за рахунок зміни фазового і
кількісного складу структурних складових
Проведены исследования, которые показывают, что использование
самофлюсующихся сплавов на основе железа позволяет получать
композиционные иматериалы и толстослойные покрытия с их участью
с високими показателями плотности, механических свойств и заданной
структурой. Изменяя условия получения материалов, можна создавать
их с наперед заданными свойствами за счет изменения фазового и
количественного состава структурных составляющих
Studies have shown that using self-fluxing alloys of iron base can receive
composite materials and thick-layer coatings for their participation with high
levels of density, mechanical properties and with a given structure. Phase and
quantitative compositions of the structural components of these alloys depend on
conditions of obtaining. Materials from these alloys can be created with
predetermined properties
Самофлюсівні сплави (СФС) займають одне з провідних місць серед
матеріалів, які застосовуються для напилювання покриттів на деталі
машин та механізмів з метою їх відновлення, зміцнення, захисту від дії
навколишнього середовища – вологи, хімічно активних речовин та газів,
температури та іншого [1]. Перспективним є використання самофлюсівних
сплавів при створенні композиційних матеріалів (КМ) та виробів та
товстошарових покриттів багатофункціонального призначення. При цьому
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можливе створення їх сумісно з процесом виготовлення деталей методом
литва.
Прийнято до самофлюсівних сплавів відносити сплави на основі
нікелю, заліза та кобальту [2], до складу яких входять бор та силіцій у
кількості не менше 1,5%.
У загальному випадку сутність процесу самофлюсування полягає у
тому, що під час нагрівання таких сплавів до температури 1000–12000С
відбувається їх плавлення. При цьому, якщо цей процес відбувається у
контакті з окислювальним середовищем, то складові сплаву будуть
окислюватись. За наявності в сплавах бору та силіцію, які мають високою
спорідненістю до кисню, вони будуть окиснюватись у першу чергу з
утворенням відповідних оксидів згідно реакцій Si + O2 = SiO2 та B + O2 =
= B2O3.
При цьому оксиди, що утворились, будуть утворювати боросилікатні
шлаки, температура плавлення яких з вмістом оксиду силіцію до 80%
завжди менша ніж температура плавлення сплаву і звичайно складає 850–
950 ºС. Завдяки цьому ще до початку активного окиснення інших
складових сплаву та матеріалу основи на його поверхні буде створюватись
тонкий прошарок розплаву боросилікатного шлаку, який буде захищати
від окиснення інші елементів, що входять до складу сплаву. Позитивним у
цьому процесі є також те, що ці шлаки активно взаємодіють з оксидами
заліза, кобальта, хрома, тугоплавких металів, розчинюючи їх у собі і, тим
самим, звільняючи від них поверхню. Останнє буде сприяти підвищенню
міцності зчеплення покриттів з СФС з основою або між структурними
складових при створенні композиційних матеріалів. Особливістю
технологічних процесів створення покриттів та КМ за участю
самофлюсівних сплавів є те, що їх можна проводити в середовищі з
низькими вимогами до його окислювальної здатності або на повітрі.
Тепер найбільше розповсюдження знаходять самофлюсівні сплави на
основі нікелю, які мають температуру плавлення у межах 980–1150 0С
залежно від складу, високу твердість та зносостійкість, жароміцність та
жаростійкість, стійкість у багатьох агресивних середовищах. Ці
властивості сплавів забезпечуються наявністю в них таких легуючих
елементів, як хром, бор, силіцій та вуглець. Вміст бору в сплавах може
змінюватись в межах 1,0–4,0%, силіцію – 2,0–5,0%, хрому – 5,0–27,0%,
вуглецю – до 1,0%. Крім цих елементів до складу СФС можуть входити
вольфрам, молібден та інші елементи, які утворюють карбіди і бориди. У
цьому випадку значно збільшується зносостійкість та жароміцність
покриттів з таких сплавів. Введення до складу СФС марганцю, міді та
фосфору сприяє підвищенню триботехнічних властивостей покриттів та
знижує температуру плавлення сплавів.
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Властивості СФС багато у чому пов’язані з їх структурою. Так сплави,
які вміщують 8,0–20,0% хрому та 1,5–4,5% бору мають, в основному,
трьохфазну структуру: твердий розчин на основі нікелю, бориди нікелю та
хрому. При легуванні сплавів силіцієм останній не створює самостійних
фазових складових і входить до складу твердих розчинів. Силіцій збільшує
активність хрому в твердих розчинах, що завдячує утворенню його боридів
і за наявності в складі сплавів вуглецю – карбідів хрому. Вуглець в сплавах
системи нікель–хром–силіцій–бор знаходиться переважно в складі карбідів
хрому та інших карбідоутворюючих елементів. Таким чином, по структурі
СФС на основі нікелю є композиційними матеріалами з легованою
нікелевою матрицею та карбідними та борідними фазами, що зміцнюють її.
Твердість СФС на основі нікелю, за інших рівних умов, визначається
вмістом бору та силіцію і змінюється в залежності від ступеня легування у
межах 40–60 НRC, що обумовлено збільшенням кількості карбідних та
борідних фаз. Збільшення вмісту силіцію також сприяє підвищенню
твердості сплавів. Зміна вмісту заліза у межах до 10% практично не
приводить до зміни твердості.
У цілому має місце комплексний вплив легуючих елементів на
твердість СФС на основі нікелю і може бути встановлений за допомогою
рівняння регресії [2], яке для системи Ni–Cr–B–Si–C–Fe має наступний
вигляд:
HRC = –11,1–4,98C2+10,1Si–0,516Si2+1,6Cr–0,0385Cr2+19,5B–0,277Fe–
–1,18CSi+0,275CCr+0.649CFe–0,04SiCr–1,55SiB+0,553SiFe–0,227CrB–0,0106CrFe–0,136BFe
Згідно цьому рівнянню, як вже відмічалось вище, найбільший вплив
на твердість покриттів має бор та силіцій.
Температура плавлення СФС на основі нікелю залежить від умісту
бору та силіцію.
Висока зносостійкість СФС на основі нікелю пояснюється тим, що за
різних умов тертя та зносу вони являють собою матеріали з високим
рівнем структурної пристосовуваності в трибосистемах за рахунок
утворення на поверхні тертя вторинних структур, які забезпечують
мінімальний знос. Так, наприклад, зносостійкість покриттів з СФС на
основі нікелю в умовах абразивного зносу в 4–100 разів вища ніж у
термооброблених, а також з хіміко-термічно оброблених сталей.
Тому згідно рекомендацій фірми «Метко» США [1] СФС на основі
нікелю доцільно використовувати при створенні виробів та покриттів:
1) стійких до зносу абразивними частинками при робочих
температурах до 5400С та вище – шнеки бетономішалок, штоки грязевих
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насосів, штанги для осадних труб у нафтодобувній промисловості,
з’єднувальні тяги нафтових насосів та багато інше,
2) стійких до зносу при дії на них твердих поверхонь та абразивних
частинок в умовах низьких температур,
3) стійких до заїдання.
Крім того, СФС на основі нікелю знайшли широке застосування при
напилюванні жароміцних та жаростійких покриттів на деталі термічного
обладнання, двигунів внутрішнього згорання, газотурбінних двигунів,
деталі обладнання хімічної промисловості, деталі, які експлуатуються в
умовах підвищеної вологості та морської води.
Самофлюсівні сплави на основі нікелю також знаходять широке
застосування у складі композиційних матеріалів.
Основним недоліком СФС на основі нікелю є їх висока вартість
повязана з дефіцитністю та високою вартістю вихідних компонентів для їх
виготовленні, які, зазвичай, використовуються в чистому вигляді. Мають
місце також складності введення в розплав таких елементів, як бор та
силіцій, які мають малу щільність. Останнє зумовлює їх вигорання та
перехід у шлаки, що збільшує їх витрати.
Більш перспективними та конкурентноздатними є самофлюсівні
сплави на основі заліза, які мають суттєву превагу перед подібними
сплавами на основі нікелю – відносно меншу вартість (у деяких випадках
на порядок), менший вміст дефіцитного в Україні нікелю, вихідні
компоненти можна використовувати у вигляді феросплавів, які менш
дефіцитні та мають меншу вартість ніж чисті елементи [3–5].
Характеристику таким сплавам можна дати також виходячи з
загального принципу, що до СФС відносяться сплави, які вміщують бор і
силіцій у кількості більше 1,5%. Склад та твердість таких сплавів
приведено в таблиці 1.
Згідно діаграми стану системи Fe–Ni–Cr–B–Si в структурі таких
сплавів можуть бути   Fe , бориди заліза Fe2B і хрому
Cr2B,
борокарбідна фаза, склад якої можна визначити як (Cr,Fe)23(B,C)6. В
потрійній системі Fe–B–Cr мають місце фази   Fe , Fe2B, Cr2B, Cr4B,
Cr5B3, Cr3B.
В структурі сплавів, які можуть використовуватись для напилювання
покриттів, наприклад в сплаві 08Х17Н8С5Г2, в аустенітно-феритній
структурі з’являється боридна евтектика, яка складається в основному з
боридів хрому, а також заліза та силіцію. Кількість цієї фази в структурі
сплавів збільшується зі збільшенням вмісту бору.
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Таблиця 1 Характеристика сплавів на основі заліза, легованих бором
та силіцієм
Вміст легувальних елементів, %
Твердість,
Марка
HRC
Ni
Cr
B
Si
C
Інші
ПГ-ФБХ6-2
– 32–37 1,3–2,0 1,0–2,5 3,5–5,5
52
240Х29С2Р2
–
29,0
1,7
2,0
2,4
Mn
55–62
ПП-АН140
–
7–12 0,5–0,6 1–2 0,3–0,8 Mn,Ti
58–60
FeO4
22
17,1
2,2
3,3
0,77
–
–
У36Х18Р
–
18,0
1,1
0,65
3,6
Mn
786 HV
У38Х24РГ4
–
24.0
1.1
0.4
3.8
Mn
780HV
ПГ-Ж14
33–39 13–17 2,0–2,8 2,0–3,0 1,2–1,8 Mo,Cu
–
Структура сплаву ПП-АН140 являє собою мартенсит, карбіди і
бориди у складі евтектики і невелику кількість аустеніту.
Покриття з сплаву типу Х13Р3С3Г1 мають заевтектичну структуру, в
дрібнозернистій
евтектиці
розміщуються
надлишкові
кристали
карбоборидів типу (Cr,Fe)23(B,C)6.
В сплавах легованих бором та сіліцієм з різним вмістом хрому та
вуглецю збільшення вмісту
силіцію сприяє збільшенню вмісту
карборидної фази, що може бути обумовлено впливом сіліцію на
розчинність вуглецю в залізі.
Зменшення в сплавах вмісту бору сприяє тому, що в структурі
надлишкова фаза в основному представлена карбідом Сr7С3.
Найбільш повно дослідження процесів отримання та властивостей
самофлюсівних сплавів на основі заліза (СФЗ) проведено в роботах, які
проводяться на кафедрі високотемпературних матеріалів та порошкової
металургії НТУУ “КПІ” [3–5]. Ці сплави мають властивості, які
співрозмірні з властивостями самофлюсівних сплавів на основі нікеля та
кобальту. Властивості СФЗ (твердість, зносостійкість,структура,
температура плавлення та інше) залежить від їх складу, який може
змінюватись у наступних межах (%): Ni = 15–40 %; Cr = 3,5–10 %; В = 2–4
%, Si = 1–3 %; С = 0,8–2 % (основні елементи); Мо = 0–3,5 %; Cu = 0–8 %;
Mn = 0,5–1,5; Р = 0–0,8 %.
Залежність твердості та зносостійкості СФЗ від складу згідно [5] може
бути представлена за допомогою рівнянь регресії:
У1 = 45 – 3,1Х1 –0,4Х2 + 6,6Х3 – 1,9Х4+ 6,1Х5,
У2 = 0,42 + 0,0025Х1 + 0,025Х2 + 0,05Х3 + 0,015Х4 + 0,045Х5,
де У 1 , У 2 – твердість та зносостійкість сплаву;
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Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 – вміст нікелю, хрому, бору, сіліцію та вуглецю в
сплаві відповідно.
В самофлюсівних сплавах на основі заліза найбільш суттєво впливає
на величину твердості та зносостійкості бор, вуглець та нікель. При цьому
збільшення вмісту бору та вуглецю призводить до збільшення твердості та
зносостійкості, а нікелю – до зменшення твердості. Варіюючи вмістом
легуючих елементів, можна отримати необхідну структуру сплавів, які
мають задану твердість та зносостійкість для роботи у відповідних умовах.
Так, сплави, які містять (%): бору – 3,0–4,0; вуглецю – до 2,0; сіліцію – 2,0–
3,0; нікелю – 20,0–30,0, мають дрібно зернисту структуру, твердість – 50–
55 НRС та відносну зносостійкість 0,6–0,75. Введення до складу сплавів до
10%
хрому призводить до збільшення твердості до 60–62 НRС за
відносної зносостійкості 0,8. Як відмічалося вище, важливе значення для
самофлюсівних сплавів, які призначені для газотермічного нанесення
покриттів, має їх температура плавлення, так як вона визначає
технологічні параметри нанесення покриттів та їх оплавлення. СФЗ на
основі заліза мають температуру плавлення в межах 1050–12200С. При
цьому у сплавах, які не містять фосфор та мідь, температура плавління
вище і лежить в межах 1080–12200С. Найнижчу температуру плавління
мають сплави, які містять 4,0–5,0 % міді та 0,4–0,5 % фосфору за
мінімального вмісту хрому – 4,0–5,0%. Збільшення вмісту хрому в сплавах,
як таких, що містять фосфор та мідь, так і без них, призводить до
збільшення температури плавління, що зумовлено властивостями хрому та
його сполук. Останні більш тугоплавкі, ніж залізо та його сполуки з бором
та вуглецем.
Самофлюсівні сплави на основі заліза (СФЗ) мають перспективу для
широкого застосування в різних галузях науки і техніки. За їх допомогою
можна створювати покриття багатофункціонального призначення
газотермічними методами [1], зносостійкі композиційні товстошарові
покриття та вироби методами порошкової металургії [6,7] та багато
іншого. Тому вивчення процесів отримання самофлюсівних сплавів та
порошків з них з використанням такої вихідної сировини є досить
актуальним.
Виходячи з викладеного вище в роботі вивчалась структура та
властивості самофлюсівних сплавів на основі заліза отриманих з
використанням недефіцитної сировини, яка б забезпечила вміст елементів
в кінцевому сплаві відповідно до даних таблиці 2.
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Таблиця 2 Вміст елементів в досліджених самофлюсівних сплавах на
основі заліза
Вміст елементів, %
Номер
сплаву Ni
Cr
Mo
Cu
Mn
B
Si
C
P
Fe
1
31,6 4,1
2,8
4,7
1,2
3,6
4,5
1,2 0,41 Осн.
2
14,5 7,3
2,0
3,5
4,2
2,8
5,6
1,0 0,26 Осн.
3
24,3 12,2 2,5
3,6
2,3
2,2
2,1
0,9 0,32 Осн.
Встановлено (рис.1), що на структуру сплавів в основному впливає
вміст бору та вуглецю. Так сплав 1, який вміщує 2,2 % бору має
структуру близьку до евтектичної. Евтектика складається переважно з
аустеніту легованого нікелем, хромом, вуглецем та сіліцієм та
карбоборидів типу МеВ2, які можуть бути індентифіковані як
(Fe,Ni,Cr,Si)2(B,C). Зі збільшенням вмісту бору та вуглецю (сплави 2 та 3) в
структурі сплавів з’являються елементи заевтектичної структури. В
структурі таких сплавів також присутні карбобориди Ме3(В,С) у вигляді
видовжених кристалів. Проведений мікродюрометричний аналіз фаз
показав, що мікротвердість карбоборидів змінюється у межах 11,8–14,9
ГПа.

Сплав 1

Сплав 2

Сплав 3

Рис. 1 Мікроструктура самофлюсівних сплавів на основі заліза (х500)
Дослідження твердості сплавів показали, що вона для отриманих
сплавів змінюється у межах 48–55HRC і більша для сплавів з більшим
вмістом елементів, які утворюють карбіди та бориди. Останнє свідчить
про переважний вплив на твердість СФЗ наявність в них карбідів та
боридів або складних карбоборидів, що узгоджується з літературними
даними [8]. Твердість також залежить від швидкості охолодження
розплаву СФЗ. Вона дещо більша для сплавів охолоджених зі швидкістю
600–650 град./хв. (охолодження у воді), які мають менший розмір
елементів структури. Останнє узгоджується з уявленнями про вплив
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розміру зерен структурних складових матеріалу на його механічні
властивості.
Тепер досить актуальним є отримання КМ, які складаються з гранул
твердих тугоплавких сполук та металевої зв’язки [9,10]. Тому в роботі
були проведені дослідження по отриманню композиційних матеріалів
та товстошарових покриттів з них просоченням гранул з твердих
тугоплавких сполук (ТТС) розплавом металевої зв’язки, для якої
використовували розроблені нами самофлюсівні сплави на основі заліза
(СФЗ) [3-5]. Було встановлено, що їх розплави добре змочують гранули
тугоплавких сполук з утворенням щільних матеріалів з якісним контактом
між структурними складовими. Відбувається взаємодія ТТС з СФЗ з
утворенням вторинних структур, фазовий та кількісний склад яких
залежить від умов отримання матеріалу.
Мікроструктурні дослідження композицій показали, що на ступінь
розчинення ТС в СФЗ впливає температура, розмір гранул, їх форма, склад
розплаву та тривалість взаємодії. Отримані композиційні матеріали мають
стовідсоткову щільність та гетерофазну структуру.
Так, наприклад, при створенні композиційних матеріалів з гранул
РЕЛІТу та СФЗ взаємодія їх за температури 11000С приводить до
формування мікроструктури з рівномірно розподілених гранул РЕЛІТу в
матриці з СФЗ (рис. 2, а). Мікротвердість РЕЛІТу Нμ = 22 ГПа,
мікротвердість матриці СФЗ Нμ = 9 ГПа.

а – 11000С;

б – 12000С;

в– 13000С

Рис. 2 Мікроструктура КМ з композиції РЕЛІТ–СФЗ отриманого за
різних температур (час ізотермічної витримки 15 хв.)
За підвищення температури взаємодії до 12000С мікроструктура трохи
змінює характер: на границі гранул РЕЛІТу (рис.2, б) по всьому периметру
з'являється темна зона, яка збіднена вольфрамом та збагачена залізом,
хромом та нікелем.
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Мікротвердість перехідної зони складає 11–15 ГПа і монотонно
зростає до центру гранули. Мікротвердість СФЗ трохи зменшується і
складає 7–8 ГПа, що пов’язано зі зміною складу матеріалу матриці, а саме
збідненням його хромом.
За температур 13000С ширина зони взаємодії РЕЛІТ – СФЗ значно
збільшується при одночасному зростанні кількості вторинних структур.
Мікротвердість перехідної зони складає 12–16 ГПа і монотонно
зменшується від мікротвердості чистого РЕЛІТу до границі з матеріалом
матриці. Також має місце лінійна залежність зменшення вмісту заліза,
нікелю, хрому по ширині зони взаємодії в глиб гранули реліту.
Мікротвердість матриці після взаємодії зменшилась в порівнянні з
мікротвердістю вихідного СФЗ, до 6–7 ГПа.
З урахуванням проведених досліджень були розроблені фізичні та
математичні моделі створення товстошарових покриттів на пласких
деталях та деталях обертання.
У першому випадку процес отримання покриттів проводили
одночасно з процесом відливання деталі, коли у форму, на необхідній
поверхні якої заздалегідь сформовано шар з суміші гранул і СФЗ, заливали
розплав металу. Виходили з передбачення, що за рахунок тепла розплаву
матеріалу металевої основи виробу (самофлюсівний сплав) буде
плавитись, просочувати гранули і, тим самим, буде створюватись щільне
покриття з високими експлуатаційними властивостями та міцним зв’язком
з матеріалом основи.
За допомогою розроблених моделей були визначені необхідні умови
отримання покриття, які показали їх адекватність розрахунковим.
Покриття мають стовідсоткову щільність та якісний зв’язок з основою
(рис. 3).

Рис. 3 Загальний вигляд деталі з покриттям (а) та мікроструктура
покриття (б)
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В роботі також були проведені дослідження по отриманню
композиційних порошкових матеріалів конструкційного призначення
для роботи у тяжко навантажених вузлах машин і механізмів. Як відомо,
такі матеріали повинні мати стовідсоткову щільність та підвищені
механічні характеристики [7]. Одним з варіантів їх отримання, особливо
коли кінцевою метою є отриання високої щільності виробів, може бути
спікання вихідних пресовок у присутності рідкої фази або просочення
пористих каркасів на основі заліза і його сплавів легкоплавкою металевою
зв’язкою. При цьому як легкоплавку металеву складову, що утворює рідку
фазу під час спікання, або розплав якої просочує пористий каркас доцільно
використовувати самофлюсівні сплави на основі нікелю або заліза [2].
Як вихідні матеріали використовували порошки заліза та порошки
самофлюсівних сплавів.
Досліджувались матеріали, які вміщували 85% заліза та 15% СФЗ.
Вихідну шихту готували змішуванням порошків заліза та СФЗ у
двоконусному змішувачі упродовж 1 години.
Для дослідження процесів компактування спіканням у середовищі
водню, у вакуумі та штампуванням готували зразки, які пресували на
гідравлічному пресі за оптимальних умов встановлених в роботі [11]. Так
тиск пресування складав 550–600 МПа.
При дослідженні процесів компактування просочуванням готувались
пресовки з порошку заліза та з СФЗ із розрахунку стовідсоткового
просочення.
Аналіз результатів отриманих в роботі показує, структура
композиційних матеріалів на основі заліза легованого СФЗ і, як наслідок,
його властивості (твердість) залежить від складу матеріалу та методу його
компактування. Як видно з рисунку 4, а матеріали, які виготовлялись
пресуванням з наступним спіканням у середовищі водню за температури
1150–12000С мають пористість, яка, за інших рівних умова, залежить від
вмісту самофлюсівного сплаву. Так, за збільшення вмісту СФЗ кількість
пор зменшується але збільшується їх розмір.

Рис. 4 Структура матеріалів спечених у середовищі водню (а), вакуумі
(б) та просоченням (в) (х250)
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У випадку спікання матеріалів у вакуумі 0,3 Па структура їх
однорідна і практично безпориста (рис.4, б). ЇЇ можна характеризувати як
“сотову”. У середині комірок (сот), які утворив розплав СФЗ, знаходиться
залізо.
Такий характер структури матеріалу спеченого в вакуумі підтверджує
можливий вплив на її формування, зокрема наявності в ній пор, тиску газу
в закритих порах, які утворюються за появи в матеріалі рідкої фази під час
плавлення СФЗ. При відсутності тиску газу в закритих порах при спіканні
у вакуумі основною діючою силою, яка сприяє усадці матеріалу є
лапласівські сили [12], що і є причиною безпористої структури.
Про можливий вплив закритих пор на формування структури
матеріалів за участю заліза та СФЗ свідчать результати досліджень
процесів компактування таких матеріалів методом просочення пористого
каркасу з порошку заліза розплавом СФЗ. У цьому випадку згідно сутності
процесів отримання порошкових виробів просочуванням [13], заповнення
розплавом СФЗ пористого каркасу з порошку заліза відбувається
направлено (однобічно) поступово. Розплав СФЗ під дією капілярних сил
заповнює порові канали з одного боку і витісняє газ в інший бік. Як
наслідок утворюється безпориста структура матеріалу (рис. 4, в).
Дослідження твердості отриманих матеріалів показало, що вона
залежить як від складу матеріалу та методу його компактування, так і від
його структури.
За інших рівних умов, твердість матеріалів залежить від вмісту в
ньому СФЗ, який має значно більшу твердість ніж залізо. Чим більший
вміст СФЗ в матеріалі, тим більше його твердість. Але вона не є
інтегральною твердістю складових. За наявності пористості в матеріалі
його твердість нижча ніж твердість чистого заліза. Зі зменшенням
пористості твердість збільшується.
Для безпористих матеріалів твердість залежить від методу їх
отримання. Так матеріали отримані просочуванням та спіканням у
низькому вакуумі мають твердість нижчу у порівнянні з твердістю
самофлюсівного сплаву. А матеріали спечені у високому вакуумі мають
твердість (55–57 НRC), яка перевищує твердість СФЗ. Останнє дає
можливість стверджувати, що на твердість впливає вигляд структури
матеріалу та якість контакту між фазовими складовими. Так найбільшу
твердість мають матеріали, які мають каркасну структуру, каркас якої
утворив закристалізований самофлюсівний сплав, як це має місце під час
спікання у високому вакуумі або при просочуванні.
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Висновки
Проведені дослідження показали, що використання самофлюсівних
сплавів на основі заліза дозволяє отримувати композиційні матеріали та
товстошарові покриття за їх участю з високими показниками щільності,
механічних властивостей та заданою структурою. Змінюючи умови
отримання матеріалів, можна створювати їх з наперед заданими
властивостями за рахунок зміни фазового та кількісного складу
структурних складових.
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УДК 681.51.007.57:669.184
СТАН ПИТАННЯ В ОБЛАСТІ ВИПЛАВКИ СПЛАВІВ З
ОКСИДОВМІСТКИХ МАТЕРІАЛІВ І ВІДХОДІВ
МЕТАЛООБРОБКИ
В. Ю. Сухенко, М. С. Косенко, А. О. Шульга
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянутий стан питання утворення, утилізації і накопичення
відходів підприємств металургійного комплексу. Наведені основні
способи переробки відходів для отримання замінників шихти
Рассмотрено состояние образования, утилизации и нагромождения
отходов предприятий металлургического комплекса Украины.
Приведены основные способы переработки отходов для получения
заменителей шихты
The state of matter formation and accumulation of waste disposal
metallurgical complex. The basic ways of processing to get substitutes for charge
Вступ
В металургії утворюється велика кількість металомістких відходів у
вигляді дрібнодисперсних пилу та шламів, 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., у той же час відсутні родовища багатьох
легуючих елементів, тому проблема утилізації відходів виходить на
перший план. Це обумовлено, з одного боку, величезними ресурсами цього
виду вторинної сировини, з іншого боку – науково-технічними
розробками, що з'явилися за останні роки.
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.
Постановка проблеми
Метою досліджень було ознайомлення з проблемою утворення,
утилізації і накопичення відходів підприємств металургійного комплексу і
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суміжних галузей для вирішення питання переробки їх з метою отримання
нікельвмістних сплавів на залізній основі.
Результати досліджень
Річний вихід дрібнодисперсних залізовмістких відходів підприємств
чорної металургії на території СНД складає близько 15 млн. т, з них 3,0
млн. т – шлами агломераційного; 3,0 млн. т – доменного; 1,3 млн. т –
сталеплавильного виробництв. З загального обсягу цих відходів
утилізується лише 80 %, інша кількість шламів і пилу скидаються у
відвали і шламосховища, в результаті чого на даний час накопичено більш
200 млн. т залізомістких відходів.
Так, наприклад, питомий вихід шламу на підприємствах Росії складає
60-80 кг/т сталі, у Західній Європі цей показник дорівнює 30 кг/т. В
Україні у середньому склад відходів металургійного підприємства
комплексного циклу розподіляється таким чином: шлаки – 57-63 %;
мінеральні відходи (брухт вогнетривких матеріалів, вхідні компоненти
шихти) – 4-6 %; металобрухт (власний) – 15-17 %; пил, шлам, окалина –
9-13 %; інші – 2-4 %. Як видно, металургійні шлаки відіграють переважну
роль в утворенні відходів, однак основне їхнє застосування не пов'язане з
металургійною переробкою. Металобрухт і мінеральні відходи, як
правило, використовуються практично цілком у власному виробництві.
Пил та шлами (ПШ) містять 33-74 % заліза і, отже, можуть бути
використані повторно при виробництві сталі. В агломераційному і
сталеплавильному виробництвах ПШ складають 2-4 % або 20-50 кг/т
продукції.
У таблиці 1 наведено дані по утворенню, утилізації та нагромадженню
залізомістких (ПШ), а також шлаків по 8 найбільш великих підприємствах
металургійного комплексу України.
Таблиця 1 Утворення, утилізація та нагромадження відходів
Утворено,
Утилізовано,
Накопичено,
Рік
тис. т/рік
тис. т/рік
тис. т/рік
ПШ
1998
2118
1879
28556
1999
2681
3690
27531
2000
2961
3047
27468
Шлаки
1998
10227
11253
125360
1999
14579
12787
139120
2000
17178
16208
170462
2010
15014
14166
148986
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Аналіз наведених даних показує, що в 1998-2010 роках зростає
утворення відходів, що пов'язане із збільшенням обсягу виробництва на
підприємствах України. Дані по утилізації ПШ включають продаж
сировини на сторону.
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 низько- і
середньолегованих чавунів, що містять як легуючі компоненти нікель,
хром, мідь, титан, алюміній у кількості до 5-7 %.
Одним з перспективних напрямків 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 30 %.
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.
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 (табл. 2).
У металообробці утворюється велика кількість твердих дисперсних
відходів, що містять нікель, хром, молібден, ванадій і інші метали.
Фракційний склад таких відходів дуже незручний для їхньої переробки.
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 легуючі
компоненти для виплавки легованих чавуну й сталі. Наприклад, головною
й основною областю застосування нікелю майже із часу зародження
нікелевої промисловості є металеві сплави, у яких нікель є або легуючим
елементом, або основою нікелевого сплаву, легованого іншими
елементами.
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Таблиця 2 Склад каталізаторів, які застосовуються у хімічній
промисловості та інших аналогічних виробництвах
Марка
каталізатора
1
1. Нікельмісткі
ГИАП-8
ГИАП-16
НКМ-1
ТО-2
Нікель на
кизельгурі
2. Нікельмолібденові
ГО-117
ГО-168 с ГО30-7
ГК-35

V2O5
2

Вміст оксидів, масова частка %
Легуючі елементи
Основа
NiO МoO2 СоО Сr2O3 А12O3 SiO2
Мg0
3
4
5
6
7
8
9

-

6
30-38
32-40
38
50

-

-

7,1
22,4
2,5-4,0 12-15

-

12
-

Ост.
47
47
44
5

Ост.

8
-

-

-

Ост.
Ост.

6-10

-

Інші

Примітка

10

11

9
-

Виробництво
аміака

Гідроочищення
паливних
мастил

РЗМ
до 1,0
Ка20 Нафтохімічна
до 0,4 промисловість

-

7,0

18,4

-

-

Ост.

-

-

-

5,2
-

13,2
12,0
-

0,5
4,0
50

-

Ост.
Ост.
5

Ост.

-

-

7,5

-

-

-

-

4-6

Ост.

-

7 К20

5.Вольфрамовмісткі
АНВС
АНВС-А

-

3
24-28

-

-

-

Ост.
Ост.

-

24W
S до 10
30W
S до 10

6. Нікельхромовий

-

<50

-

-

<27

-

Ост.

3. Кобальтомолібденові та
нікелькобальтомолібденові:
ГДК-202 ГКД202П
АКМ
Кобальт невідновлений
4. Ванадіивмісткі
свд
БАВ
СВС ИК1-4

Метанування

Нафтохімічна
промисловість
та
виробництво
аміака

Виробництво
сірчаної
кислоти

Нафтохімічна
промисловість

Нафтохімічна
промисловість

Гальваношлами по своєму хімічному складу близькі до поліметалевих
руд і, отже, для їхньої переробки можуть бути використані металургійні
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технології, хоча складний хімічний склад утрудняє вилучення з них
металів звичайними способами металургійної переробки.
Слід зазначити, що гальваношлами можуть бути використані як
замінники нікель- і хромомісткої 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 Ni, Cr, Mo, V і ін.,
так необхідні в Україні.
При виконанні різних технологічних операцій у заготівельному
виробництві й механічній обробці утворяться відходи у вигляді оксидів і
гідрооксидів металів, що містять легуючі елементи. Крім того, у хімічній
промисловості для інтенсифікації технічних процесів широко
використовуються нікелевмісткі каталізатори, при експлуатації яких нікель
переходить в оксид. У практиці машинобудівних заводів зазначені
з'єднання, до складу яких входять нікель, хром, молібден, вольфрам й ін.,
не втягуються в металообіг, а йдуть у відходи й безповоротно губляться.
Виконаний аналіз наявних даних показав, що використання
оксидовмістких матеріалів для виплавки сплавів досить ефективно. Плавка
зазначених матеріалів, яким би методом вона не здійснювалася, - це
комплекс окремих процесів. Серед них у випадку переробки різних
шламів, доменних і сталеплавильних шлаків, ковальської й прокатної
окалини, рудної сировини й інших найважливіше значення мають:
нагрівання шихти й дисоціація хімічних сполук; взаємодія відновників й
оксидів металів; розплавлювання складових шихти з утворенням
первинних розплавів; розчинення більш тугоплавких компонентів у
первинних розплавах; поділ продуктів плавки; розподіл коштовних
компонентів між продуктами плавки.
Швидкість і повнота протікання цих процесів залежать від фізикохімічних властивостей компонентів шихти, температури й інтенсивності
масо- і теплообміну, а продуктивність агрегатів у цілому визначається
часом, витраченим на завершення самої повільної стадії.
Процеси утворення металевого розплаву й шлакоутворення
протікають у дві стадії: розплавлювання легкоплавких складових шихти й
розчинення більше тугоплавких речовин у цих розплавах.
Як відомо, оксиди металів можуть бути відновлені вуглецем. Процес є
одним з основних методів, застосовуваних у металургії для одержання
металів, сплавів і різних з'єднань.
Відповідно до існуючої теорії, при взаємодії вуглецю з оксидами
металів важлива роль належить процесам переходу їх у пароподібний стан
і переносу пари на поверхню відновника.
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У цьому випадку основним відновлюваним агентом є твердий
вуглець, на поверхні якого й протікають реакції відновлення оксидів. Цей
механізм виявлений як при низькотемпературному, так і при
високотемпературному відновленні оксидів металів вуглецем. До
особливостей вуглецевотермічних процесів одержання металів варто
також віднести виникнення реакцій карбідоутворення, що одержують
переважний розвиток при досить високих температурах.
У цей час розроблені технологічні процеси, в основу яких покладені
принципи рідкофазного відновлення оксидів металів вуглецем в
електропечах. Так, на підставі термодинамічного аналізу запропонована
технологія виплавки легованої сталі шляхом відновлення окисленої руди
вуглецем у рідкій фазі.
У Фізико-технологічному інституті металів і сплавів НАН України
раніше були проведені дослідження вуглецевотермічного відновлення
металів з електролітного шламу в плазмовій печі. Використали
електролітний шлам, що містить оксиди титана, кремнію, вольфраму,
молібдену й гідрооксиди нікелю, заліза, хрому, марганцю. Результати
дослідів показали, що вихід металевої основи зі шламу становить 23...25%,
а її хімічний склад наступний, %: Fe - 20,5; Мn - 0,05; Сr - 14,9; Ni - 61,2;
Мо - 1,42; Nb - 0,87; W - 0,55; Ti - 0,43.
Фірма SKF 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 H2 до 62 CO і 35 H2. Вміст у
відновному газі СО2 не перевищує 3 %.
Запропоновано спосіб витягу заліза, цинку, свинцю, хрому,
молібдену, нікелю з металургійних переробок, що одержав назву
"Плазмадест".
Фірма TRD здійснила промисловий варіант переробки пилу з
використанням плазмового нагрівання, що дозволяє витягти із цих відходів
Zn й Pb, а також одержати шлаковий розплав, що не містить іони важких
металів. Звичайно пил містить, масова частка %: Fe2O3 - 30-60; Zn -10-35;
РbО - 1-5; Сd - 0-0,01; (Сl+F) - 1-4; Сr203 - 0,1-1,0. Пил з видаткового
бункера самопливом подають через склепіння у ванну печі, а пари що
містять Zn і Рb, пропускають через холодильник для конденсації цих
металів.
Запропоновано технологію одержання ферохрому із хромової руди,
що містить 40 % Сr2О3. Для здійснення процесу використовують плазмовошахтну піч, у якій плазмові пальники встановлені в нижній частині.
Технологія передбачає використання коксу в якості відновника. Суміш
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пилоподібних хромовмістких матеріалів, відновник і флюси вдмухують у
піч через плазмові фурми.
Висновки
Аналіз даних показав, що переробка основних відходів металургійних
і суміжних галузей, а саме твердих дисперсних відходів, що містять нікель,
хром, молібден, ванадій і інші метали, відпрацьованих каталізаторів, що
містять оксиди нікелю, хрому, ванадію, молібдену та ін., гальваношламів,
що по своєму хімічному складу близькі до поліметалевих руд дає
можливість використання цих матеріалів як легуючих компонентів для
виплавки легованих чавуну й сталі, гальваношлами можуть бути
використані як замінники нікель- і хромомісткої руд та ін.
Проблема переробки брухту і відходів кольорових металів має два
аспекти: по-перше, одержання вторинного металу з відходів дешевше, ніж
з первинної сировини (з урахуванням його видобутку), а по-друге, в
Україні відсутній промисловий видобуток багатьох кольорових металів.
З літературних даних можна зробити висновок, що у цей час
інтенсивно ведуться роботи зі створення технологій одержання сплавів з
оксидних матеріалів.
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УДК 669.141.247.56
ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРОШЛАКОВИХ ПОРОЖНИСТИХ ЗЛИТКІВ
ЗІ СТАЛІ ШХ15
О. В. Топіха, М. П. Волкотруб
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Досліджено якість порожнистих злитків ЕШП. Показано перевагу
використання флюсів типу АНФ-29 і УД5-2 перед флюсами типу АНФ-6
і АНФ-1. Встановлено, що застосування флюсів АНФ-29 і УД5-2
дозволяє отримувати якісні порожнисті злитки зі сталі ШХІ5
Исследовано качество полых слитков ЭШП. Показано
преимущество использования флюсов типа АНФ-29 и УД5-2 перед
флюсами типа АНФ-6 и АНФ-1. Установлено, что применение флюсов
АНФ-29 и УД5-2 позволяет получать качественные полые слитки стали
ШХІ5
Investigated the quality of ESR ingots. The advantage of the use of flux
type ANF-29-UD5 2 before fluxing type ANF-6 and ANF-1. Found that the use
of flux ANF-29 and UD5-2 can receive quality steel ingots ШХІ5
Вступ
Одним з найбільш доцільних методів одержання металевих заготовок
є електрошлаковий переплав високоякісного металу в кристалізаторах з
охолоджуваними дорнами. Передбачається, що якість металу полого
злитка ЕШП знаходиться па рівні металу ЕШП суцільних злитків,
одержуваних за чинною стандартною технологією.
Постановка задачі і результати досліджень
Розглядався вплив флюсів різного складу і розмірів електродів та
кристалізаторів на якість порожнистих злитків ЕШП сталі ШХ15,
отриманих по багатоелектродній схемі. У результаті встановили перевагу
флюсів системи СаF2-СаО – SiO2-Al203 (AНФ-29 і УД5-2) перед флюсами
АНФ-6 і АНФ-1 при виплавці злитків в рухомих кристалізаторах.
Зменшення перетину зливків при однаковому їх зовнішньому діаметрі веде
до зниження пористості литого металу, підвищення щільності і
дисперсності дендритної структури.
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Суцільні злитки ЕШП найбільш високої якості отримані при
використанні флюсу АНФ-6. Застосування його для виплавки
порожнистих зливків в рухомих кристалізаторах недоцільно, оскільки при
цьому погіршується якість поверхні. Більш раціональними виявилися
багатокомпонентні флюси типу АНФ-28 і АНФ-29. Крім того, виплавку
порожнистих зливків ЕШП проводять, як правило, по багатоелектродній
схемі. Таким чином, при отриманні порожнистих зливків на їх якість
впливає більша кількість факторів, ніж при виплавці суцільних злитків.
Однак якість металу порожнистих зливків ЕШП в цих умовах вивчено
недостатньо. Дослідження фізичних властивостей флюсів були проведені
при температурах 1100…1800 °C.
З метою досліджування якості порожнистих зливків сталі ШХ15
провели електрошлаковий переплав восьми витраних
електродів
діаметром 40 мм в рухомому кристалізаторі діаметром 250 мм. Для
формування отворів застосовували круглі дорни, закріплені у верхній
частині кристалізатора. У процесі ЕШП використовували флюси типу
АНФ-6, АНФ-1, АНФ-28. АНФ-29, а також УД5-1 системи СаF2 - СаО –
SiO2 і УД5-2 системи СаF2 - СаО – SiO2 – Аl203. За такою ж схемою під
флюсом АНФ-29 виплавили суцільний зливок ЕШП діаметром 250 мм і
порожнисті злитки зовнішнім і внутрішнім діаметром відповідно 250 і 50
мм, 250 і 110 мм. Переплав проводили при напрузі 41 - 42 В (на
трансформаторі) і струмі 4,0-4,5 кА.
Досліджували, головним чином, литий метал. Хімічний склад сталі і
концентрацію кисню та азоту визначали за звичайною методикою, вміст
включень в об'ємних відсотках - за методом максимального балу шкали II
ГОСТ 1778-70 при збільшенні 280 на 225 полях зору, щільність - методом
гідростатичного зважування. Для оцінки дисперсності дендритної будови
(ДДС) визначали ставлення площ, зайнятих осями дендритів і
міждендритними ділянками, а також сумарне число осей і міжосьових
ділянок на одиниці довжини.
Хімічний склад флюсів до і після переплавки приведений в табл. 1.
Вміст основних компонентів практично не змінився в процесі ЕШП за
винятком незначного зменшення СаF2. Вміст FеО в шлаці підвищився від
0,27-0,41 до 0,50-1,25%.
Задовільна якість поверхні порожнистих зливків отримано при
використанні флюсів АНФ-28, АНФ-29, УД5-1 і УД5-2. Застосування цих
флюсів веде до деякого зниження вмісту вуглецю, кремнію і алюмінію в
металі ЕШП (табл. 2), що характерно також і для стандартних флюсів
АНФ-6 і АНФ-1. Флюси АНФ-29 і УД5-2 відрізняються підвищеною
десульфураційною здатністю.
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При використанні всіх розглянутих флюсів звертає на себе увагу
підвищений вміст кисню в металі порожнистих зливків (табл.3). Це
пояснюється порівняно високою температурою флюсу (1700-1750 С) і
окисленою поверхнею при багатоелектродній схемі ЕШП. Вміст азоту
залишається практично на одному рівні.
Таблиця 1 Хімічний склад шлаків
Вміст,%
Флюс
SiO2
Al2O3
CaO
MgO
АНФ-28
21,62
2,47
24,69
1,10
АНФ-29
15,54
12,83
24,09
4,32

CaF2
44,92
39,10

ƩFeO
0,32
0,34

УД5-1

11,90

1,77

17,20

0,98

63,50

0,27

АНФ-6

2,44

22,63

3,97

0,64

60,69

0,41

S
0,0030,005

Al
0,0090,012
0,0080,013
0,0070,010
0,0130,018

Таблиця 2 Хімічний склад сталі ШХ15
Вміст,%
Флюс
C
Si
Mn
Cr
АНФ-28 0,98-1,00 0,18-0,26 0,27-0,28 1,30-1,40
АНФ-29 0,98-1,00 0,17-0,27 0,27-0,29 1,35-1,38
УД5-1

0,97-1,00 0,18-0,19 0,26-0,29 1,30-1,40

АНФ-6

1,00-1,02 0,20-0,26 0,29-0,30 1,30-1,35

Таблиця 3 Вміст (%) газів в сталі ШХ15
Флюс
[О]
[N]
Флюс
0,00160,0107АНФ-28
УДП5-1
0,0053
0,0117
0,00390,0108АНФ-29
АНФ-6
0,0066
0,0116

0,003
0,0030,005
0,0030,004

[О]
0,00190,0058
0,00640,0072

[N]
0,01080,0121
0,01220,0134

Найменший вміст неметалічних включень (0,0049-0,0070%)
спостерігається в металі, переплавленому під флюсами АНФ-29 і УД5-2
(табл. 4), при використанні інших флюсів воно знаходиться в межах
0,0072-0,0120% . Збільшення вмісту включень пояснюється підвищеною
кількістю сульфідів (0,0015-0.0026% для перших двох флюсів і 0,00240,0064% для решти флюсів).
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Основна кількість усіх кисневих включень (94-98%) у металі полого
злитка мають розміри до 5 мкм (табл. 5). Частка таких же сульфідних
включень складає 81-93%. Максимальний розмір всіх видів включень не
перевищують 15 мкм.
Слід зазначити, що вміст кисневих включень в електрошлакових
порожнистих і суцільних злитках промислового виробництва знаходиться
приблизно на одному рівні. В той же час вміст кисню в суцільних злитках
в два-три рази нижче. Невідповідність між концентрацією кисню і вмістом
кисневих включень може бути наближено охарактеризовано ступенем
нерівноважного стану в системі твердий метал - кисень - кисневі
включення:
n = Nр/Nф=( m∙[О]∙γмет/γвкл)/ Nф
де n - ступінь нерівноважного стану;
Nр - розрахунковий вміст включень,% об.;
Nф-фактичний вміст включень. % Об.;
m - відношення маси включень до маси кисню в цих включеннях:
[О] - концентрація кисню,% вага.;
γмет, γвкл - щільність металу і включень, г/см3.
Таблиця 4 Вміст (%) неметалічних включень в сталі ШХ15
Кисневі
Сульфідні
в тому числі
Флюс
Всього
в косульвсього
в
в косуль- всього
фідах
глобулях
фідах
АНФ-28 0,0088 0,0046
0,0004
0,0003
0,0040
0,0009
АНФ-29 0,0049 0,0034
0,0003
0,0001
0,0015
0,0004
УД5-1 0,0085 0,0046
0,0007
0,0005
0,0039
0,0019
АНФ-6 0,0072 0,0046
0,0001
0,0002
0,0024
0,0008
При постійному Nф ступінь нерівноважності буде вище для
порожнистих зливків. Цей факт, мабуть, необхідно враховувати при
наступній термічній обробці металу порожнистих зливків ЕШП.
Вплив складу флюсу на щільність дендритної структури (ПДС) не
встановлено. Ця щільність залежить, головним чином, від перерізу тіла
злитка при однаковому зовнішньому їх діаметрі. При переході від
суцільного злитка діаметром 250 мм до порожнистиго злиткам діаметром
250/50 і 250/110 мм щільність підвищується (рисунок а). Винятком є
центральна зона злитків, де відмінність значень щільності невелика.
Дисперсність дендритної структури порожнистих зливків по всьому
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перетину вище в порівнянні з суцільним злитком того ж зовнішнього
діаметра (рисунок б).
Таблиця 5 Середнє число включень в сталі ШХ15 на площині шліфа
100 мм2
Включення (шт.) по розмірам, мкм
Флюс
всього
2,0-5,0
>5,0-10,0
>10,0-15,0
Кисневі
АНФ-28
907
881
22
4
АНФ-29
614
578
33
3
УД5-1
781
751
28
2
АНФ-6
900
882
17
1
Сульфідні
АНФ-28
366
302
62
2
АНФ-29
264
245
19
0
УД5-1
422
363
53
6
АНФ-6
316
286
28
2

Рис. 1 Щільність (а) і дисперсність (б) дендритної структури по
перерізу злитків ЕШП сталі ШХ15: О – суцільний злиток Ø250 мм; Δ –
порожнистий злиток Ø250/50 мм; □ – порожнистий злиток Ø250/110 мм; І
– край злитка; ІІ – ¼ частина злитка; ІІІ – середина тіла злитка
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Литий метал порожнистого злитка має більш високу щільність у
порівнянні з деформованим металом відкритої дугової виплавки (табл. 6).
Значне підвищення щільності металу порожнистого злитка спостерігається
після його деформації, що, мабуть, пов'язано з різким зменшенням
пористості металу (табл. 6).
Таблиця 6 Щільність і пористість сталі ШХ15
Метод
Переріз
Щільність,
Стан металу
виплавки заготовки,мм
г/см3
ОДП
Ø40
деформований
7,8261
ЕШП

Пористість,
% об.
−

Ø250

литий

7,8308

0,0776

Ø250/110

литий

7,8376

0,0187

□15

деформований

7,8513

0,0008

Таким чином, застосування нових шлаків типу АНФ-28, АНФ-29,
УД5-1 і УД5-2 сприяє поліпшенню якості поверхні порожнистих зливків
сталі ШХ15, одержуваних в рухомих кристалізаторах по багатоелектродній
схемі ЕШП. Використання флюсів типу АНФ-29 і УД5-2 замість інших
розглянутих флюсів, в тому числі і стандартного АНФ-6, дозволяє
зменшити вміст неметалевих включень в сталі ШХ15 порожнистих
зливків.
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УДК 669.184.04/09
КИНЕТИКА ПРОЦЕССОВ В КОНВЕРТЕРНОЙ ВАННЕ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КИСЛОРОДНОЙ СТРУИ С МЕТАЛЛОМ
П. С. Харлашин, А. В. Бендич
Государственное высшее учебное заведение
«Приазовский государственный технический университет»
Розглянута важлива проблема – параметри взаємодії кисневого
струменя з розплавленою ванною при сталеплавильному процесі у
конвертері. Приділено увагу визначенню глибини впровадження
кисневого струменя у рідину, яка залежить від діаметра сопел фурми,
початкової швидкості газового струменя та об'ємного шару металу.
Виявлено умови, що впливають на швидкість масо- і теплообмінних
процесів, що протікають на межі розділу фаз газ – шлак – метал
Рассмотрена
немаловажная
проблема
–
параметры
взаимодействия кислородной струи с расплавленной ванной при
сталеплавильном процессе в конвертере. Уделено внимание определению
глубины внедрения кислородной струи в жидкость, зависящей от
диаметра сопел фурмы, начальной скорости газовой струи и объёмного
слоя металла. Выявлены условия, влияющие на скорость массо- и
теплообменных процессов, протекающих на границе раздела фаз газ –
шлак – металл
We consider the important problem – the parameters of the interaction of
oxy-gen with the jet of molten pool during the steelmaking process in the
converter. Attention is paid to the definition of the depth of penetration of
oxygen into the liquid jet, which depends on the diameter of the nozzle lance,
the initial velocity of the gas jet and the bulk of the metal layer. Have found
the conditions, which affecting the rate of mass and heat transfer processes
occurring at the interface gas – slag – metal
Наряду с возникновением новых областей металлургии большая роль
всё же отводится производству стали, основным промышленным способом
которого является конвертерный процесс. За начало широкого его
применения следует считать середину пятидесятых годов XX ст. Для
развития конвертерного процесса уделялось и уделяется большое
внимание различным вопросам в научных исследованиях и издаваемой
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литературе.
Решающим фактором, оказывающим влияние на технико-экономические
показатели работы кислородных конвертеров, является дутьевой режим
периода продувки, который должен обеспечить высокие скорости окисления
примесей и шлакообразования, интенсивное перемешивание ванны с целью
улучшения условий массо- и теплообмена, высокую степень усвоения
кислорода ванной и высокую стойкость футеровки конвертера [1].
В современных кислородно-конвертерных процессах выплавки стали
наибольшее распространение получили процессы с продувкой жидкого
металла кислородом сверху. Кислород, поступающий в сталеплавильную
ванну (в зоне продувки), на поверхности струй, пузырей, оторвавшихся от
струй, и капель образует соединения со всеми содержащимися в металле
элементами. Распределение кислорода между ними зависит от прочности
связи и от концентрации этих элементов. Мерой прочности связи элемента
с кислородом является стандартное изменение изобарного потенциала при
образовании окисла этого элемента, поскольку это изменение
характеризует количество полезной работы, которое нужно затратить для
отделения кислорода от элемента A max  Δ Z . Более высокому
численному значению  Δ Z соответствует более прочная связь элемента с
кислородом [2].
В связи с окислением элементов на поверхности соприкосновения
металла с кислородом устанавливается массоперенос этих элементов из
объёма металла к реакционной поверхности. Однако скорость
массопереноса здесь ниже скорости окисления элементов. В результате
этого подавляющая доля кислорода, вступающего во взаимодействие с
металлом в зоне продувки, соединяется с железом, образуя закись железа, и
лишь незначительная его часть соединяется с примесями – марганцем,
кремнием, фосфором, серой и углеродом.
Любой из элементов, участвующих в сталеплавильном процессе, тем в
меньшей концентрации остаётся в металле и больше переходит в шлаковую
фазу, чем: а) больше превышение абсолютного изменения изобарного
потенциала при образовании окисла данного элемента над стандартным
изменением изобарного потенциала при образовании закиси железа;
б) больше активность закиси железа; в) меньше коэффициент активности
образующегося окисла в шлаковой фазе.
Следовательно, непрерывное поступление в объём металла кислорода
является результатом воздействия дутья на металл [2].
Скорость поступления кислорода дутья в ванну зависит от темпа
продувки и степени чистоты дутья [3]:
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VOД2 

i O2 O Д2

1,43  1,4310 3 i O2 O Д2 ,
10 100

(1)

где i O2 – удельный темп продувки, м³/т·мин.;
O Д2 – содержание кислорода в дутье, %;
1,43 – плотность кислорода, кг/м³.

Приняв O Д2  100% , зависимость можно упростить:
VOД2  0,143i O2 .

(2)

Большой практический интерес представляет собой поведение газовой
струи в жидкой среде. При анализе гидродинамических явлений в ванне позиция
Б. Пинеса сводилась к тому, что движение жидкости в конвертере в основном
определяется взаимодействием инерционных сил газовой струи с силами
вязкости жидкости. Вместе с тем весьма сомнительно, что определяющими в
этом взаимодействии со стороны металла являются силы вязкости. По мере
снижения вязкости и увеличения скорости роль сил внутреннего трения
уменьшается, а роль инерционных сил возрастает, и при очень больших
скоростях движения (скорость циркуляционных потоков в ванне при обычных
давлениях дутья очень велика) влиянием сил вязкости можно пренебречь [4].
Однако во всех экспериментально исследованных случаях смешение
потоков газа и жидкости характеризуется взаимодействием инерционных
сил этих потоков. Поэтому следует полагать, что процесс перемешивания
газовой струи с жидкостью, во всяком случае, в той зоне, где скорость
струи велика, определяется в значительной степени борьбой инерционной
силы струи (активной, вызывающей движение) и инерционной силы
жидкости (противодействующей движению). Определённую роль играют
также поверхностные и особенно подъёмные (архимедовы) силы.
Следовательно, при внедрении струи газа в жидкость определяющими
являются силы инерции, действующие со стороны газового потока, и
выталкивающие силы, действующие со стороны жидкости (силы Архимеда)
[5]. Взаимодействие этих сил обеспечивается постоянством критерия
Архимеда (Ar):
γ г  w г2 O 
γ г  w г2 O 
Ar 

 i dem ,
g  γ ж  γ г   d g  γ ж  d

где w г – скорость движения газа, м/с;
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γ г и γ ж – соответственно удельный вес газа и жидкости, кг/м³;
g – ускорение силы тяжести, м/с²;
d – диаметр сопла, м.

Интенсивность перемешивания кислородно-конвертерной ванны
происходит не только за счёт образования окиси углерода, но и за счёт
энергии кислородной струи; в большой степени зависит от глубины
проникновения дутья в толщу металла. Как известно из динамики
газообразной струи, истекающей турбулентно в затопленное пространство,
дальнобойность потока зависит от диаметра сопел, начальной скорости
газовой струи и объёмного слоя металла. Интенсивность перемешивания
ванны оказывает влияние на скорость массо- и теплообменных процессов,
протекающих на границе раздела фаз газ – шлак – металл [6].
Чем больше величина поверхности, через которую проводятся и
отводятся реагирующие вещества, меньше вязкость фаз, которые проходят
эти вещества, и меньше сопротивление межфазных границ, тем выше
скорость реакции. Подвод и отвод реагирующих веществ значительно
ускоряется при перемешивании фаз, содержащих компоненты,
участвующие в реакции, так как в этом случае транспортировка веществ
происходит в условиях не молекулярной диффузии, а турбулентной.
Скорость же турбулентной диффузии значительно превышает скорость
молекулярной, поскольку в этом случае передвижение частиц идёт не
только за счёт той энергии, которая обусловлена разностью концентраций
перемешивающихся веществ в разных точках системы, но ещё и, главным
образом, за счёт той энергии, которая сообщается частицам при
перемешивании. Поэтому чем энергичнее перемешиваются фазы, в
которых находятся реагирующие компоненты, тем с большей скоростью
при прочих равных условиях (удельная поверхность соприкосновения фаз,
их вязкость и т.д.) идут реакции [2].
Струя дутья при истечении из сопла сверху вниз сначала проходит
газообразную среду, а затем втекает в жидкость. При расположении сопла
над ванной развивается и усиливается процесс вовлечения в струю CO и
CO 2 , выделившихся из ванны при окислении углерода, и дожигание CO
до CO 2 в образующемся факеле. Глубиной погружения струи в ванну
можно легко регулировать распределением кислорода между шлаком (в
виде окислов железа) и металлом (примесями металла) и соотношением
скоростей поступления в шлак окислов железа и окисления углерода.
Чем более поверхностный характер имеет кислородная струя, тем
более сильное поступление кислорода в шлак и быстрое окисление его по
сравнению с металлом. Шлак обогащается окислами железа, замедляется
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окисление углерода, усиливается окисление ванны через шлак. Над ванной
и в зоне струи образуется высокотемпературный факел от окисления
кислородом окиси углерода, железа и примесей металла. Высокие
температуры в зоне шлакообразования и окислы железа, поступающие в
большом количестве в шлак, ускоряют нагрев извести и растворение её в
шлаке. Возникает раннее и достаточно быстрое формирование известковожелезистого шлака.
Продувка при низком положении сопла фурмы и большом расходе
кислорода характеризуется интенсифицированным взаимодействием
между вдуваемым кислородом и металлической ванной. В этом случае
большая часть кислорода расходуется на реакцию обезуглероживания и
лишь после её затухания (при низком содержании углерода) может
образоваться достаточное количество окислов железа, необходимое для
получения реакционноспособного основного шлака.
Когда уровень ванны находится значительно выше сопла фурмы,
продувка идёт по режиму «заглублённой струи», что наблюдается в
течение среднего периода продувки. В этих условиях использование
кислорода ванной увеличивается почти до 100%-ного уровня.
При достижении максимальной скорости окисления углерода часто
возникают выбросы – процесс взрывного характера, при котором из
конвертера через горловину выплёскиваются иногда значительные
количества металла и шлака. Причиной его могут быть как сложные
гидродинамические процессы, происходящие в конвертере во время
продувки, так и резкое повышение скорости окисления углерода,
приводящее к выделению большого количества газов. Для уменьшения
выбросов расход кислорода снижают, а фурму опускают, чтобы
уменьшить окисленность шлака [7].
Таким образом, воздействие на ход конвертерного процесса может
быть оказано изменением расхода кислорода, положения фурмы над
уровнем ванны и ритма присадок сыпучих материалов. Два первых
параметра влияют на условия контакта струи кислорода с металлической
ванной, а последний оказывает влияние на температурный ход процесса и
скорость образования шлака [8].
Глубину проникновения струи в жидкость с объёмным весом γ ж , кг/м³
в зависимости от осевого скоростного напора потока можно выразить через
коэффициент проникновения струи в жидкость n с помощью уравнения [6]:
x г.п.  n

γ г wx 2
,

γ ж 2g

где x г.п. – глубина проникновения струи в жидкость, м;
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γ г – объёмный вес струи, кг/м³ на расстоянии x , м от устья сопла;
w – скорость выхода струи сжатого дутья из концевого отверстия
сопла, м/с;
g – ускорение силы тяжести, м/с².

По данным И.Д. Семикина закон затухания скорости
втекающей в жидкость, выражается с помощью уравнения:
wx x
 β,
w d

струи,

(5)

где w – скорость выхода струи сжатого дутья из концевого отверстия
сопла, м/с;
w x – скорость по оси струи на расстоянии x, м от выходного конца
сопла, м/с;
d – диаметр концевого отверстия сопла, м;
β – коэффициент динамики свободной струи.
Тогда:
при

x
0
d



γ г  βw 
n
x  
2g γ ж  x 


 d 

при

x
0
d

x 

n γг

 w2
2g γ ж

2

2

и

и

 x 
γ ж  d 
;
n  2g x 
γ г  βw 





(6)

γж
.
γг w 2

(7)

n  2g x 

В кислородно-конвертерном процессе при истечении дутья в металл
имеет место зависимость между неравномерностью струи и расстоянием
от устья сопла, которая должна быть дополнена критерием Архимеда
(выводится из основного уравнения Ньютона) [6]. В то же время при
истечении струи в жидкость, где γ ж и γ г – различные объёмные веса,
возникает подъёмная сила, порождающая ускорение:
a

f γж  γг

g ,
m
γг

(8)

где f – подъёмная сила, кг.
Отсюда коэффициент проникновения струи в жидкость представляет

484

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

собой безразмерную величину и является:
 γг w x x 2


,

 gγ ж  γ г d 

n   Ar    

(9)

где Ar – критерий Архимеда;
w x и d – соответственно осевая скорость и диаметр струи газа при
входе в жидкость, м/с и м;
x – расстояние от выходного конца сопла, м.
Обосновав
выше
выведенные
зависимости
взаимодействия
кислородной струи дутья с металлом, можно сказать, что это –
определяющий фактор в сложном комплексе взаимосвязанных явлений,
протекающих в конвертерной ванне. Это даёт возможность провести
теоретический анализ влияния скорости истечения кислорода из сопла
фурмы на металлическую ванну.
Струя дутья, попадая на поверхность ванны, вытесняет определённый
объём металла и образует лунку, конфигурация которой в общем
соответствует профилю линий давления струи при встрече с поверхностью
металла. Глубина лунки, наибольшая по оси струи, постепенно
уменьшается к периферии [8]. При увеличении скорости дутья ширина
лунки растёт медленнее, чем её глубина. При определённом значении
скорости дутья начинается отрыв капелек жидкости и захват их
отражённой от стен лунки струёй, распыление жидкости. Часть капелек
проскакивает выходящую струю, захватывается первичной струёй и
возвращается в ванну, создавая круговорот жидкости, направленной
внутрь.
Взаимодействие струи газа с жидкостью может быть различным в
зависимости от величин динамического напора в осевой части струи на
границе газ – ванна (или осевой скорости струи), которые определяются
давлением дутья, высотой подъёма фурмы над ванной.
При малых значениях давления или большой высоте фурмы струя
образует выемку в жидкости, отражается и растекается на поверхности
ванны.
При больших значениях давления или малом расстоянии фурмы от
ванны основная часть струи газа в виде факела глубоко проникает в ванну,
засасывает жидкость, дробит её на капли. Капли вместе со струёй газа
движутся вниз и, постепенно теряя скорость, сливаются друг с другом и с
окружающей жидкостью. Струя дробится и переходит в пузырьки,
которые поднимаются вверх и увлекают за собой жидкость. В результате в
ванне возникает циркуляционное движение [4].
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При рассмотрении вопроса скорости истечения дутья из сопла фурмы
находим, что изменение удельного объёма определяется зависимостью [6]:
1

 P k
V  V1  1  ,
P

(10)

где V и P – удельный объём и давление струи в процессе истечения
дутья через сопло, м³/кг и кг/м²;
V1 – удельный объём дутья перед истечением, м³/кг;
P1 – начальное давление в пространстве, из которого исходит истечение
дутья, кг/м².
k  1,4 (для кислорода).
При заданном начальном давлении P1 расход дутья зависит от
P
P
отношения 1 . Если 1  1, то расход дутья равен нулю.
P
P
На основании равенства потенциальной и кинетической энергии для
скорости движения газа можно написать выражение:
 FdPdx 

F  dx dw 2

gV
2

(11)

или
1
2

w   P  2gVdP  ,
P



1



(12)

где w – скорость струи в процессе истечения дутья через сопло, м/с.
При подстановке значения V в уравнение (12), получим:
1
k 1 

1
1
 P
2

P k
k
w   P  2gV1P1k P k dP   2g
P1V1 1     .
k 1
P
 1

  1  





P
Приняв  
 0,528 , имеем:
P
 1  max
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w  3,33 P1V1 .

(14)

Следовательно, исследование динамики струи, истекающей в
жидкость, в частности, скорости истечения дутья и глубины её
проникновения оказывает влияние на технико-экономические показатели
работы кислородных конвертеров, в первую очередь на соотношение
скоростей окислительных процессов компонентов ванны и режим
шлакообразования.
Литература
1. Меджибожський М. Я. Основи термодинаміки і кінетики сталеплавильних
процесів / М. Я. Меджибожський, П. С. Харлашин // К. : Вища школа, 1993. – 328 с.
2. Лапицкий В. И. Конвертерные процессы производства стали / В.И. Лапицкий,
С.Л. Левин, О.И. Легкоступ [и др.] // М. : Металлургия, 1970. – 280 с.
3. Бигеев А. М. Основы математического описания и расчёты кислородно-конвертерных
процессов / А. М. Бигеев, Ю. А. Колесников // М. : Металлургия, 1970. – 232 с.
4. Баптизманский В. И. Механизм и кинетика процессов в конвертерной ванне /
В.И. Баптизманский // М. : Металлургиздат, 1960. – 287 с.
5. Казанцев И. Г. Механика газовой струи в бессемеровской ванне / И.Г. Казанцев //
Сталь. – 1940. - № 1. – С. 16-18.
6. Казанцев И. Г. Исследование динамики газообразной струи, втекающей в
жидкость / И. Г. Казанцев // Термическая и пластическая обработка металлов: сб. трудов
Ждановского металлургического ин-та. – Харьков; М. : Металлургиздат, 1952. – Вып. 2. –
С. 56-67.
7. Явойский В. И. Теория процессов производства стали / В.И. Явойский // М. :
Металлургия, 1967. – 792 с.
8. Туркенич Д. И. Управление плавкой стали в конвертере / Д.И. Туркенич // М. :
Металлургия, 1971. – 360 с.

487

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

УДК 669.187/56
ЕЛЕКТРОШЛАКОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИПЛАВКИ СТАЛІ 40Х13 З
ВИКОРИСТАННЯМ В СКЛАДІ ШИХТИ МЕТАЛІЗОВАНИХ
ОКАТКІВ
Д. Ф. Чернега, В. М. Нещадим, П. Д. Кудь, О. І. Петух
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Досліджено процес виплавки сталі 40Х13 з використанням в складі
шихти металізованих окатків. Встановлено,що сталь 40Х13 отримана
способом ЕШ, на відміну від мартенівської, характеризується
мінімальним вмістом шкідливих домішок і досить високими механічними
властивостями
Исследован процесс выплавки стали 40Х13 с использованием в
составе шихты металлизированных окатышей. Установлено, что
сталь 40Х13, полученная способом ЭШП, в отличие от мартеновской,
характеризуется минимальным содержанием вредных примесей и
достаточно высокими механическими свойствами
The Explored the process of smelting steel 40X13 with use in composition
of the batch of metalliferous pellets. It is installed that steel 40X13 is received
by way ESHP, unlike open-hearth, is characterized by minimum contents of
the bad admixtures and it is enough high mechanical characteristic
Вступ
При виплавці сталей з відходів різних металів і сплавів основними
задачами є досягнення високої продуктивності процесу при відносно
незначних витратах енергоресурсів, максимальне збереження як основного
металу, так і легуючих добавок, високий ступінь рафінування металу від
неметалевих вкраплень та газів. Особливо це стосується отримання
якісних сталей з використанням у складі шихти металізованих окатків,
плавка яких супроводжується утворенням значної кількості шлаку.
Вирішення цього питання в значній мірі залежить від правильного вибору
плавильного агрегату в якому здійснюється переробка даної сировини.
[1,2].
Виплавка сталей в індукційних тигельних печах з використанням у
складі шихти брухту та металізованих окатків пов’язана з окремими
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труднощами,
так як
вона
буде
супроводжуватись
значним
шлакоутворенням, що, в свою чергу, призведе до значного вигару металу
та низької якості кінцевої металопродукції [3,4]. Це підтверджується
основним недоліком індукційних печей – присутністю на поверхні металу
«холодного» шлаку, оскільки у шлаку струм практично не індукується і він
нагрівається тільки за рахунок теплоти металу. Це ускладнює протікання
процесу рафінування металу і тому плавку в індукційних тигельних печах
ведуть, як правило, з використанням якісних шихтових матеріалів з
низьким вмістом шкідливих домішок [5]. У зв’язку з цим доцільним є
використання інших, більш прогресивних, методів, здатних покращити як
економічні показники процесу, так і якість отриманого металу.
Одним із таких способів, що вирішує дану проблему, є
електрошлакова тигельна плавка, ведення процесу при якій здійснюється
витратним електродом [6]. Сутність способу полягає в наступному.
Спочатку в футерованій плавильній ємності наводиться шлакова ванна і
нагрівається до потрібної температури. Потім поступово починається
оплавлення витратного електроду, утворення металевої ванни з
одночасним дозуванням лігатури і металізованих окатків. Маючи більшу
густину ніж шлак краплі металу, частинки лігатури і металізовані окатки
занурюються в нього, де плавляться, і в рідкому вигляді збираються у
металевій ванні на дні тигля. Особливістю такої технології є те, що
розплавлення шихти відбувається в товщі рідкого шлаку, де виключається
її контакт з навколишньою атмосферою. Це дозволяє суттєво знизити
вигар металу. Крім того відбувається інтенсивне рафінування металу
шлаком, і, як наслідок, отримання якісних сталевих зливків.
Постановка завдання
В статті ставилось завдання показати, що шляхом правильного вибору
плавильного агрегату і застосування електрошлакової технології при
виплавці сталей з використанням у складі шихти брухту і металізованих
окатків з низьким ступенем металізації, можна отримати конструкційну
сталь 40Х13 з порівняно однорідною структурою, низьким вмістом
шкідливих домішок і достатньо високими механічними характеристиками.
Методика проведення експерименту
В якості об’єкта дослідження в роботі була вибрана конструкційна
сталь 40Х13, що виплавлена з використанням у складі шихти брухту сталі
45 та металізованих окатків. З брухту попередньо виготовлявся витратний
електрод шляхом зварювання окремих шматків металу, що мав сторону
квадрата приблизно 150 мм. До складу шихти, крім брухту сталі 45,
добавляли приблизно 15 % металізованих окатків фракції 8-12 мм зі

489

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

ступенем металізації 25-27 %, отриманих у лабораторних умовах дослідноекспериментального комплексу НМетАУ. Хімічний склад окатків, %: 0,35
С; 17 Feмет.; 64 Feзаг.; 0,5 Mn; 7,2 SiO2; 5,8 СаО; 22,5 FeО. Для легування
металевої ванни хромом використовували здрібнену лігатуру ФХ015
фракції 4-6 мм, яка попередньо виплавлялась в індукційній тигельній печі
ИАТ-016 з кислою футерівкою.
Виплавку сталі 40Х13 проводили в електрошлаковій тигельній печі
УШ-165 шляхом переплаву витратного електроду, виготовленого з брухту
сталі 45. Процес плавлення починали з твердого старту, а саме з наведення
шлакової ванни з флюсу АНФ-6. Плавку витратного електроду з постійним
рівномірним дозуванням лігатури і металізованих окатків вели при
величині струму на низькій стороні трансформатора 3-4,5 кА і напрузі 5261 В.
Внаслідок високого вмісту оксидів заліза в окатках, що
переплавлялись в електрошлаковій тигельній печі УШ-165, шлакову і
металеву ванни по ходу переплаву витратного електроду зі сталі 45
розкисляли здрібненим алюмінієм марки А7, а межу поділу шлак-метал –
75 % феросиліцієм. Алюміній А7 розплавляли в електричній печі опору,
розливали у вигляді пластин товщиною 5 мм, які потім різали на шматки
розміром 5-7 мм.
Металізовані окатки, подрібнену лігатуру (ФХ015), розкислювачі
(ФС-75, А7) і свіжий флюс АНФ-6 по ходу плавки безперервно подавали
двома дозаторами через похилу трубу в проміжок між електродом і
стінкою тигля.
Визначення хімічного складу сталі 40Х13 проводилось з допомогою
системи якісного емісійного спектрального аналізу МФС-8 відповідно
ГОСТ 7727-81. Механічні випробування стандартних зразків проводились
на розривній машині типу FP100/1.
Вивчення макроструктури сталі 40Х13 проводилось на темплетах
вирізаних
вздовж поздовжньої осі зливків, а мікроструктури - з
використанням оптичних мікроскопів МИМ-8 і Неофот-21.
Результати досліджень
Особливістю технологічного електрошлакового процесу було те, що
дозування лігатури ФХ015 і окатків, а також флюсу виконувалось при
невеликих швидкостях, в результаті чого питомий тепловий вклад в
шлакову ванну був на достатньому рівні. Це дозволило створити більш
глибоку металеву ванну і постійно вести по ходу плавки розкислення
шлакової і металевої ванни феросиліцієм ФС-75 і здрібненим алюмінієм
марки А7 (рисунок 1).
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Наведення рідкої
шлакової ванни з
флюсу АНФ-6 з
використанням
твердого старту

Продовження
наплавлення
металевої ванни з
витратного
електроду зі сталі
45 при струмі 3-4,5
кА і напрузі 52-61
В.

Розплавлення
витратного електроду
сталі 45 зі швидкістю
дозування
металізованих окатків
0,3-0,4 кг/хв.

Дозування здрібненої
лігатури ФХ015,
алюмінію марки А7
та феросиліцію ФС75 зі швидкістю
(кг/хв.) відповідно:
0,4; 0,05; 0,029.

Дозування свіжого
флюсу зі швидкістю
0,015-0,020 кг/хв. та
подальше введення
лігатури, алюмінію
та феросиліцію.

Отримання
конструкційної сталі
40Х13 з виходом
годного близько 91 %.

Рис. 1 Технологічна схема виплавки сталі 40Х13 з використанням
металізованих окатків
На рисунку 1, що відображає технологічну схему переплаву
витратного електроду і металізованих окатків, з умовною послідовністю в
часі приведені технологічні операції, указані швидкості дозування окатків,
лігатури і розкислювачів, а також періодичне дозування свіжого флюсу зі
швидкістю 0,02 кг за хвилину (у другому періоді плавки) після збільшення
маси шлакової ванни і змінення хімічного складу шлаку, з метою
покращення його рафінуючої здібності. Збільшення маси шлаку за рахунок
добавки свіжого флюсу призводить до більшого перепаду температур по
висоті шлакової ванни з виникненням додаткових конвективних потоків,
що впливає на конвективні потоки в металі і сприяє підвищенню
інтенсивності масообміну і покращенню рафінуючої здібності шлакової
ванни. Це, особливо, важливо при веденні плавки з використанням окатків
з досить низьким ступенем металізації, яка характеризується значним
шлакоутворенням, а тому додаткова витрата рафінуючого флюсу в даному
випадку цілком виправдана і сприяє в кінцевому результаті отриманню
якісної конструкційної сталі 40Х13.
Для вивчення макроструктури зливків, виготовлених зі сталі 40Х13, з
них в напрямку повздовжньої осі вирізали темплети. Аналіз
макроструктури темплетів показав, що вона характеризується досить
щільною будовою, хоча орієнтація кристалів по висоті зливка дещо
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відрізняється. Так у донній частині кристали розташовані майже
вертикально, а починаючи з 1/3 висоти зливка під кутом 15-180 до його
вертикальної осі. Причому у нижній частині зливка спостерігається
утворення більш дисперсних кристалів порівняно з центральною і
верхньою частинами зливка.
Відомо, що ступінь десульфурації і дефосфорації в значній мірі
залежить від ступеня металізації і вмісту оксидів заліза в металізованих
залізорудних окатках [5]. Прослідкувати за зміною ступеня десульфурації і
дефосфорації зливків зі сталі 40Х13, виплавленої способом ЕШП на основі
базового шихтового компоненту сталі 45, можна з наведеного в таблиці 1
хімічного складу цієї сталі і брухту сталі 45.
Таблиця 1 Хімічний склад (%) зливків ЕШП і брухту сталі 45
Шихтові
матеріали і
Спосіб
спосіб
розкислення
виплавки
ЕШП брухту Феросиліцій
сталі 45 з
(ФС-75) і
дозуванням
алюміній
лігатури і
здрібнений
металізованих
марки А7
окатків
Брухт сталі 45
як основний
шихтовий
матеріал

С

Si

Mn

Cr

Al

S

P

Fe

0,42

0,35

0,65

12,9

0,024

0,013

0,01

ост.

0,5

0,37

0,8

0,25

-

0,024

0,028 ост.

Порівнюючи їх хімічні склади, де наведені дані по вмісту сірки і
фосфору, можна зробити висновок, що застосування ЕШП сприяє
зниженню вмісту сірки і фосфору у зливках і, звичайно, покращує їх
якість. Причому процес дефосфорації металу превалює над його
десульфурацією. Вміст алюмінію у сталі 40Х13, отриманої способом
ЕШП, на відміну від хімічного складу мартенівської сталі, збільшується і
складає 0,024 %. Пояснюється це тим, що в процесі плавлення шихтових
матеріалів велось інтенсивне розкислення ванни металу алюмінієм марки
А7.
Результати випробувань по визначенню механічних характеристик
(рисунок 2) засвідчують той факт, що литий електрошлаковий метал по
показникам міцності, відносного звуження і подовження знаходиться на
рівні або навіть дещо перевищує кований мартенівський метал.
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Рис. 2 Гістограма механічних властивостей литої і кованої
мартенівської і електрошлакової сталей: 1а – міцність литої
електрошлакової сталі 40Х13 після гартування і відпалу; 1б – відносне
подовження литої електрошлакової сталі 40Х13 після гартування і відпалу;
1в відносне звуження литої електрошлакової сталі 40Х13 після
гартування і відпалу; 2а – міцність литої мартенівської сталі 40Х13 після
гартування і відпалу; 2б - відносне подовження литої мартенівської сталі
40Х13 після гартування і відпалу; 2в - відносне звуження литої
мартенівської сталі 40Х13 після гартування і відпалу; 3а - міцність кованої
мартенівської сталі 40Х13 після гартування і відпалу; 3б - відносне
подовження кованої мартенівської сталі 40Х13 після гартування і відпалу;
3в - відносне звуження кованої мартенівської сталі 40Х13 після гартування
і відпалу
Для порівняння механічних властивостей були вирізані зразки з
донної частини литого металу, виплавленого ЕШП з використанням
окатків, і результати випробувань зіставлені з механічними
характеристиками литого і кованого мартенівського металу. Вирізані
зразки піддавали термообробці по наступному режиму: гартування при
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температурі 1313 К (1040 0С) на повітрі, відпал від 803 К (530 0С) протягом
2 годин з охолодженням на повітрі.
По міцності метал ЕШП не суттєво перевищує метал кованої
мартенівської сталі, тоді як по показникам відносного подовження і
звуження він значно перевищує кований мартенівський метал, незважаючи
на той факт, що деформація мартенівського металу ковкою також в значній
мірі підвищує відносне подовження і звуження порівняно з литим.
Пов’язано це з подальшим здрібненням структури литого металу.
Отже, використання металізованих окатків в складі шихти до 15 %
(незважаючи на деякі масові втрати в результаті інтенсивного
шлакоутворення) при електрошлаковому переплаву брухту сталі 45 не
призводить до погіршення хімічного складу сталі 40Х13, а по механічним
властивостям навіть до покращення в порівнянні з мартенівською сталлю.
Висновки
1. Показана можливість отримання якісних зливків сталі 40Х13
способом електрошлакової плавки з використанням у складі шихти
металізованих окатків.
2. Електрошлакова плавка брухту сталі 45 і металізованих окатків з
високим вмістом оксидів заліза забезпечує отримання якісного хімічного
складу сталі 40Х13 з досить високим ступенем дефосфорації і
десульфурації литого металу.
3. По механічним властивостям метал отриманий способом ЕШП з
використанням у складі шихти брухту сталі 45 і металізованих окатків
знаходиться на рівні або перевищує показники кованого мартенівського
металу.
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УДК 669.187/56
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ВИПАЛУ І ОСНОВНОСТІ НА ОСНОВНІ
ПОКАЗНИКИ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ЦІННОСТІ ШИХТОВИХ
МАТЕРІАЛІВ
Д. Ф. Чернега, В. М. Нещадим, П. Д. Кудь, В. М. Рибак
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Досліджено процес спікання залізорудних окатків без вмісту і з
підвищеним вмістом твердого палива. Приведена методика розрахунку
ступеня дисоціації гематиту (α) в спеченому шихтовому матеріалі.
Встановлена залежність міцності і ступеня металізації окатків від
температури випалювання і їх основності. Показана можливість
перенесення частини процесу відновлення оксидів заліза з доменної печі
на стадію підготовки шихтових матеріалів
Исследован процесс спекания железорудных окатышей без
содержания и с повышенным содержанием твердого топлива.
Приведена методика расчета степени диссоциации гематита (α) в
спеченном шихтовом материале. Установлена зависимость прочности
и степени металлизации окатышей от температуры обжига и их
основности. Показана возможность переноса части процесса
восстановления оксидов железа с доменной печи на стадию подготовки
шихтовых материалов
The Explored process of cooking iron-ore pelletizing plant without
contents and with raised a contents of the solid fuel. The Broughted methods
of the calculation degree of the dissociation of hematite (α) in sindered an
charge material. The Installed dependency to durability and degree to
metallization of pellets from the temperature of baking and their basicity. It is
Shown possibility of the capacity the part of process of the restoration oxides
iron with domain stove on stage of preparation of charge materials
Вступ
Відомо, що найефективнішим напрямом розвитку доменного
виробництва є покращення приготування вихідних шихтових матеріалів.
Досягнення це, в першу чергу, за рахунок використання залізорудної
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сировини високоякісних концентратів, що вміщують 67 % заліза і вище,
при низькому вмісті оксиду кремнію (< 5 %) [1].
Поряд з підвищенням якості залізорудної сировини особлива увага
приділяється технології згрудкування сировинних матеріалів. Останнім
часом збільшується випуск залізорудних окатків і їх питома вага в
підготовленій металургійній сировині (з 50,8 до 74,7 %). Одночасно
відбуваються процеси скорочення вмісту дріб’язку (< 5 мм) як в
агломераті, так і в окатках.
Однак, не зважаючи на позитивні зрушення за останні десятиліття,
якість вітчизняних шихтових матеріалів в порівнянні з країнами ЄС,
залишається дещо гіршою, особливо по таким показникам як вміст заліза
загального, ступеня металізації, вмісту оксиду кремнію, наявності
дріб’язку < 5 мм і т.д.
Запропонована модель створення пошарової системи з рудо-флюсових
комплексів
з
твердопаливною
насадкою,
яка
базується
на
функціональному розподіленні твердого палива як всередині гранул, так і
в міжгранульному просторі, дозволяє отримати гібридний згрудкований
залізорудний матеріал, що поєднує в собі кращі властивості окатків і
агломерату і забезпечує досить високі показники металургійної цінності
спеченого продукту.
Дослідження основних показників процесу випалювання при
створенні гібридного залізорудного матеріалу для доменного виробництва,
зокрема ступенів дисоціації гематиту і металізації окатків з різним вмістом
твердого палива, та з’ясування впливу шлакової зв’язки на ці показники і
міцність окатків є вельми актуальним.
Постановка завдання
В статті ставилось завдання показати, що методом поєднання
результатів експериментальних досліджень і запропонованої методики
розрахунку можна визначити ступінь дисоціації гематиту в окатках без
вмісту і з низьким вмістом твердого палива, що температура випалювання,
підвищений вміст твердого палива і наявність достатньої кількості
шлакової зв’язки в окатках є визначальними параметрами показників
металургійної цінності (ступенів дисоціації гематиту і металізації, міцності
при відновленні) спеченого продукту.
Методика проведення експерименту
В якості об’єкта досліджень використовувались окатки з рудо-флюсопаливних комплексів, що були виготовлені з концентрату залізної руди
ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», вапняку,
дисперсного коксу та бентоніту. Концентрат залізної руди мав наступний
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хімічний склад, %: 67,6 Feeзаг.; 23,5 FeO; 5,6 SiO2; 2,05 MnO; 1,05 CaO; 0,14
S; 0,05 P. Вапняк, що використовувався як флюсова добавка, вміщував 2,05
% Fe; 52,8 % CaO; 0,64 % MgO; 1,42 % SiO2 та інші невизначені домішки
близько 42,85 %. Бентоніт характеризувався наступним хімічним складом,
%: 2,14 Feзаг; 2,25 CaО; 4,83 MgO; 20,2 Al2O3; 58,2 SiO2; 0,82 MnO і близько
12 % інших домішок. До складу офлюсованих сирих окатків, що
використовувались при визначенні ступеня дисоціації гематиту (α),
входило 94-95 % концентрату, 4-5 % вапняку і 1 % бентоніту.
Термообробку окатків визначеного хімічного складу проводили в
електричній печі опору при температурі 1593-1598 К (1320-1325 0С)
протягом 10 хвилин, потім охолоджували їх на повітрі і потоком
холодного повітря.
Спечений продукт піддавали хімічному і рентгеноструктурному
аналізам з метою визначення вмісту заліза загального і металевого та його
монооксиду (FeO). Одночасно в електричній печі опору при температурі
1593 К піддавали термічній обробці кожний шихтовий компонент
(концентрат, вапняк і бентоніт) з метою визначення масової втрати при
нагріванні.
При дослідженні ступеня металізації спеченого шихтового матеріалу
окатки основністю 0,5; 1,4; 1,9 з вмістом твердого палива 12 %, що
виготовлені з концентрату вищезазначеного складу і з добавкою 1 %
бентоніту, термообробляли в електричній печі опору (швидкість
нагрівання і охолодження 100 К/хв., витрата підігрітого повітря 35 л/хв.)
при температурах випалювання 1533, 1553, 1573, 1593, 1613 К з
витримкою близько 10 хвилин, видаляли з печі, охолоджували на повітрі і
потоком холодного повітря. Спечені окатки піддавали роздавлюванню на
машині
МР-0,5, з метою визначення міцності шихтового матеріалу, та
хімічному і рентгеноструктурному аналізам з метою визначення ступеня
металізації.
Результати досліджень
Питанню визначення ступеня дисоціації гематиту (α) приділяється
особлива увага, оскільки він є одним з показників якості випалених
окатків, що відображає їх металургійні властивості при відновленні, які
суттєво залежать від вмісту магнетиту і значної кількості двохвалентного
заліза (FeO) в спеченому продукті. В реальних умовах α визначається з
урахуванням хімічного складу компонентів шихти і їх вмісту в суміші, що
піддається згрудкуванню. Значення α (%) в загальному вигляді, відповідно
запропонованій методиці [2], можна визначити по формулі:
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α=(Fe2O3)дис / (Fe2O3)вих.,

(1)

де (Fe2O3)дис і (Fe2O3)вих. – кількості продисоційованого і вихідного
гематиту.
Якщо припустити, що основна частина заліза в концентраті
знаходиться в магнетиті, який в процесі випалення окисляється і
переходить в гематит, отримаємо
(Fe2O3)вих. = (Ск /100)∙(Feзаг.к / 100) ∙ 1,43 Р0,

(2)

де Ск – вміст концентрату в суміші, що подається на згрудкування, %;
Feзаг.к – вміст заліза в концентраті, %;
1,43 – коефіцієнт, що враховує вміст заліза в чистім магнетиті і
окиснення магнетиту до гематиту;
Р0 – маса вихідної суміші (шихти), г.
Кількість гематиту, що могла продисоціювати в процесі випалення,
розраховується по вмісту оксиду заліза (FeO) в готових окатках,
припускаючи, що він весь був зв’язаний зі вторинним магнетитом
незалежно від його подальшого розподілення між рудною і шлаковою
частинами окатка, тобто
(Fe2O3)дис = (FeO / 100) ∙ 3,34Р1,

(3)

де (FeO) – вміст монооксиду заліза в випалених окатках, %;
3,34 – коефіцієнт, що враховує його вміст в магнетиті і перерахунок
вмісту останнього на відповідну кількість продисоційованого гематиту;
Р1 – маса шихти після випалу, г.
В результаті випалення маса шихти змінюється за рахунок видалення
летких сполук із усіх шихтових компонентів і окиснення магнетиту.
Враховуючи ці втрати, зв'язок між Р0 і Р1 можна записати наступним
чином:
Р1 = Р0 {1- Ск /100 ∙ ∆Мк / 100 – Сф /100 ∙∆МФ / 100 –
-Сб /100 ∙ ∆Мб / 100 + (FeOк + FeO)/ 100 },

(4)

де ∆Мк , ∙∆МФ, ∆Мб – втрати маси, г, при випалюванні концентрату,
флюсу і бентоніту відповідно;
Сф і Сб – вміст флюсу і бентоніту в шихті, %;
FeOк і FeO – вміст монооксиду заліза в концентраті і випалених
окатках відповідно, %.
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Підставляючи вирази (2), (3) і (4) в формулу (1) отримаємо
α = 2,33 (FeO){ 1- Ск /100 ∙ ∆Мк / 100 – Сф /100 ∙∆МФ / 100 – Сб /100 ∙
∙∆Мб / 100 + (FeOк + FeO)/ 100 }/ (Ск /100 ∙ Feзаг.к / 100 )∙100
(5)
Оскільки розрахунок в даному випадку ведеться на 100 г шихти, то
вираз в знаменнику формули 5 відображає вміст заліза загального у
концентраті шихти. Тоді, з урахуванням коефіцієнта 0,35, що враховує
співвідношення по масі пустої породи до рудного мінералу (Feзаг.к)
концентрату шихти, і деяких перетворень, формулу (5) можна записати у
наступному вигляді:
α = [2,33 (FeO){ 1- Ск /100 ∙ ∆Мк / 100 – Сф /100 ∙∆МФ / 100 – Сб /100∙
∙∆Мб / 100 + (FeOк + FeO)/ 100 }/ Ск /100 - Feзаг.к / 100]∙0,35
(6)
Окатки вище приведеного складу, що використовувались при
визначенні ступеня дисоціації гематиту (α), після випалювання при
температурі 1593-1613 К і охолодження на повітрі, піддавали хімічному і
рентгеноструктурному аналізам і встановили, що вони вміщують 64,8 %
Feзаг. і лише 7,5 % FeO, оскільки в процесі нагрівання відбувалось їх
інтенсивне окиснення. Витрати маси кожного шихтового компонента при
нагріванні до температури 1593 К складають, %: концентрату 2, вапна 5 і
бентоніту 12. В перерахунку на 100 г шихти втрати маси шихтових
компонентів у грамах будуть складати : концентрату 1,9, вапна 0,2 і
бентоніту 0,12.
Маючи всі необхідні вихідні дані і використовуючи формулу 6
вирахуємо ступінь дисоціації гематиту у випалених окатках при
температурі 1593 К, отриманих із вище зазначеного концентрату.
α = [2,33∙7,5{1 – 95/100∙1,9/100 – 4/100∙0,2/100 – 1/100∙0,12/100 +
+(7,5 + 23,5)/100} / 95/100 – 67,6/100 ] ∙0,35 =[ 2,33∙7,5 {1- 0,0181-0,00008+0,31} / 0,274]∙0,35 = [17,475∙{1,292} / 0,274]∙0,35 = 28,84 %.
Отриманий ступінь дисоціації гематиту (α) для даного складу окатків,
що дорівнює 28,84 %, цілком задовільний, оскільки більшість дослідників
вважає ступінь дисоціації 25-40 % повністю виправданим для доменного
виробництва.
Другим важливим показником металургійної цінності спеченого
продукту є ступінь металізації. Для цього окатки основністю 0,5; 1,4; 1,9 з
вмістом твердого палива 12 %, що виготовлені з концентрату вище
зазначеного складу, термообробляли в електричній печі опору (швидкість
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нагрівання і охолодження 100 К/хв., витрата підігрітого повітря 35 л/хв.)
при температурах випалювання 1533, 1553, 1573, 1593, 1613 К з
витримкою близько 10 хвилин, видаляли з печі, охолоджували на повітрі і
потоком холодного повітря.
Результати досліджень міцності окатків різної основності, що
приведені на рисунку 1 у вигляді плавних кривих, вказують на той факт,
що з підвищенням температури випалу міцність окатків незалежно від їх
основності зростає, хоча при температурі близько 1553-1593 К ріст дещо
уповільнюється, особливо окатків з підвищеною основністю.

Рис. 1 Залежність міцності окатків різної основності і вмістом
твердого палива 12 %, випалених протягом 10 хвилин, від температури: 10,5; 2-1,4; 3-1,9; 4-1,9 з охолодженням на повітрі
Перегин кривих 2,3,4, який спостерігається у окатках підвищеної
основності, пов'язаний з тим, що в інтервалі температур 1553-1593 К
(1280-1320 0С) при значній витримці (10 хвилин) із-за наявності великої
кількості розплаву кальційсилікатних сполук, створених на основі системи
CaO∙FeO∙SiO2, виникає досить значна кількість крихкої «скловатної»
зв’язки.
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З другого боку не виключена можливість, що в результаті
охолодження на повітрі спечених окатків у них можуть виникати
структурні напруження, що пов’язані з поліморфним перетворенням
окремих мінеральних фаз, вірогідність виникнення яких із розплаву цілком
можлива [3]. Чим менша швидкість охолодження спеченого продукту, тим
більша вірогідність протікання поліморфних перетворень в діапазоні
температур 990-1173 К і, як наслідок, зниження міцності отриманих
окатків (крива 4).
Використання результатів хімічного і рентгеноструктурного аналізів
спечених окатків різної основності з вмістом твердого палива 12 % при
зазначених вище температурах випалювання дозволило визначити ступінь
їх металізації; встановити залежності ступеня металізації окатків від
температури випалювання і їх основності, що відображені на рисунку 2.

Рис. 2 Залежність ступеня металізації окатків різної основності з
вмістом твердого палива 12 % від температури випалювання: 1-0,5; 2-1,4;
3-1,9
Із рисунка 2 слідує, що з підвищенням температури і основності
окатків ступінь металізації їх також зростає і досягає значень, економічно
вигідних для доменного процесу, при наявності в складі шихти близько 12
% вуглецю. З підвищенням вмісту вапна (СаО) у складі окатків (при
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однаковій кількості твердого палива) ступінь металізації їх також
підвищується, хоча в значно меншій мірі, чим при зміні в них вмісту
твердого палива. Так, ступінь металізації окатків основністю 0,5 при
температурі випалу 1593 К і вмісті в них твердого палива 12 % складає 25
%, тоді як ступінь металізації окатків основністю 1,9 при тій же
температурі випалу сягає уже 30,5 %. Підвищення ступеня металізації
окатків обумовлюється тим, що в інтервалі температур 1553-1613 К з
підвищенням їх основності набуває широкого розвитку утворення рідкої
фази. Причому, чим більше вапна у складі окатків, тим більша кількість
рідкої фази. З другого боку з підвищенням основності окатків ступінь
окиснення дещо падає [4], оскільки випалювання згрудкованого матеріалу
супроводжується з утворенням значної кількості рідкої фази, що затрудняє
доступ окисника до ядра гранул; а одночасне протікання процесу
дисоціації гематиту – сприяє утворенню в центральній зоні окатків
переважно магнетитової структури з підвищеним вмістом заліза.
Наявність частинок твердого палива в складі окатків (як всередині
гранул, так і на поверхні) сприяє підвищенню вмісту СО в газовій фазі, що
супроводжується ростом відновного потенціалу спеченого шару [5].
Підтвердженням такого явища є утворення в центральній зоні гранул
магнетитової структури з наявністю у твердому розчині оксиду заліза
(FeO) і збільшеній кількості відновленого заліза, тоді як при
високотемпературному випалюванні окатків без палива відбувається
дисоціація гематиту з утворенням через стадію маггеміту магнетитової
структури з високим вмістом оксиду заліза (Fe2O3) без наявності включень
відновленого заліза [4].
Висновки
1. Приведена методика розрахунку ступеня дисоціації гематиту (α) в
випалених окатках в залежності від складу суміші вихідних шихтових
компонентів, втрати їх маси в процесі спікання та вмісту монооксиду
заліза в концентраті і готовому продукті, дозволяє встановити один з
показників металургійної цінності спеченого шихтового матеріалу.
2. Встановлені залежності ступеня металізації окатків з підвищеним
вмістом твердого палива від температури і їх основності вказують на той
факт, що з підвищенням температури випалювання і основності ступінь
металізації зростає і досягає значень економічно вигідних для доменного
процесу.
3. Отримані позитивні результати дозволяють стверджувати, що
поєднання процесу спікання і металізації вселяє впевненість у
продовження подальших досліджень щодо можливості перенесення
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частини процесу відновлення оксидів заліза з доменної печі на стадію
підготовки металургійної сировини.
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УДК 669.712.3:669.714(048)
ВПЛИВ ЛІГАТУРИ AlTi3NC НА ВЛАСТИВОСТІ ЛИВАРНОГО
АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ АК12М2
Д. С. Чернозем, М. П. Сєдов, В. М. Рибак
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Досліджено вплив лігатури AlTi3NC на властивості ливарного
алюмінієвого сплаву АК12М2. Показана перспективність використання
лігатури для підвищення механічних та експлуатаційних властивостей
ливарних алюмінієвих сплавів
Исследовано влияние лигатуры AlTi3NC на свойства литейного
алюминиевого
сплава
АК12М2.
Показана
перспективность
использования
лигатуры
для
повышения
механических
и
эксплуатационных свойств литейных алюминиевых сплавов
The effect of ligatures AlTi3NC on properties of cast aluminum alloy
АК12М2. Shown that the use ligatures to improve the mechanical and
performance properties of cast aluminum alloys
Вступ
Одним із ефективних способів підвищення механічних властивостей
ливарних алюмінієвих сплавів є оброблення їх лігатурами, що містять
частки карбідів, боридів, нітритів і т. д.
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 Al 3Ti знижує
ефективність модифікування [5].
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Найбільш універсальною лігатурою вважається лігатура AlTiB, яка
забезпечує ефективне подрібнення зерна алюмінієвих сплавів за рахунок
введення в розплав дрібнодисперсних кристалів двобориду титану, які
служать центрами кристалізації [6].
Але в деяких випадках, використання лігатури AlTiB не дає бажаного
ефекту. Це відбувається, наприклад, в алюмінієвих розплавах вторинного
переплаву, які мають підвищений вміст цирконію або хрому (ефект
отруєння часток двобориду титану цирконієм) [7]. Також дану лігатуру не
можна використовувати у випадках, коли необхідно повністю виключити
тверді інтерметалідні частки в сплаві, наприклад в пластинах для
літографії, виробництві фольги і т.д. В даних випадках використовують
лігатури AlTi, AlTiC, AlTiN [8].
В лігатурі AlTi титан утворює інтерметаліди AlTi3, які мають вигляд
блочних включень або голок, що рівномірно розподілені по усій
алюмінієвій матриці [9].
Лігатура AlTiC дозволяє значно збільшити ефект модифікування
алюмінієвих сплавів у порівнянні з лігатурою AlTi [10], але цей ефект
спостерігається при легуванні алюмінієвих сплавів з вмістом титану до
0,05 %. Це зумовлено тим, що до вказаної концентрації титану алюмінід
титану не утворюється і карбід титану являється єдиним ефективним
зародком. При концентраціях титану більше 0,05 % роль карбіду титану як
зародка незначна у зв’язку з появою в розплаві великої кількості алюмініду
титану, який в більшому ступені задовольняє принципам структурної і
розмірної відповідності у порівнянні з карбідом титану [11].
Результати проведених досліджень підтверджують висновки, зроблені
в роботі [12], згідно з яких, при введені в алюмінієвий розплав дисперсних
часток TiN і TiCN, відбувається їх розчинення в алюмінії, причому азот
переходить в розчин -Al. Але при цьому дані частки утворюють
конгломерати, із декількох кристалів, схожих за своєю морфологією з
Al3Ti.
Функцію зародка кристалізації алюмінію, який містить дисперсні
частки TiN, виконує складна фаза, в центрі якої розташовано конгломерат
із нітридних часток, розташованих в середині оболонки із алюмінатів
титану [13, 14].
Отримання лігатур з частками TiN і TiCN є технологічно складним і
відносно дорогим процесом. 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.
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Постановка задачі дослідження
Проведені у роботі [15] дослідження свідчать про те, що отримана за
допомогою карбаміду лігатура AlTi3NC має у своїй структурі велику
кількість дрібнодисперсних фаз інтерметалідів титану «правильної», з
точки зору формоутворення, форми. Дані інтерметаліди, при додаванні в
алюмінієвий розплав лігатури AlTi3NC, повинні виконувати функцію
додаткових центрів кристалізації, подрібнювати зерно і підвищувати
фізико-механічні властивості сплавів.
Задача даної роботи полягає в дослідженні впливу лігатури AlTi3NC на
механічні та експлуатаційні властивості ливарного алюмінієвого сплаву
АК12М2.
Методика проведення експериментів
Для розплавлення, обробки та витримки алюмінієвого розплаву
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 ливарного алюмінієвого сплаву досліджували
методом емісійного спектрального аналізу за допомогою фотоелектричної
системи МФС-8. Хімічний склад вихідного алюмінієвого сплаву АК12М2
представлений в табл. 1.
Таблиця 1 Хімічний склад ливарного алюмінієвого сплаву АК12М2
Al
основа

Mg
0,05

Масовий вміст елементів, %
Si
Mn
Cu
Ti
12,20
0,30
1,82
0,14

Fe
0,69

Zn
0,10

Ni
0,15

Плавки проводили за наступною схемою. В печі СШОЛ розплавляли
необхідну кількість алюмінієвого сплаву. Після досягнення розплавом
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заданої температури розплав обробляли розрахованою кількістю лігатури
AlTi3NC. Після заданого терміну витримки розплав розливали в чавунний
кокіль з метою отримання циліндричних виливків діаметром 12 мм.
Після цього досліджували густину, механічні та експлуатаційні
властивості отриманих зразків.
Кількість паралельних досліджень в усіх дослідах дорівнювала 3.
Визначення густини проводили методом гідростатичного зважування
зразків на повітрі і в воді.
Тимчасовий опір розриванню та відносне подовження вимірювали
за допомогою розривної машини TIRA-TEST згідно з ГОСТ 1497-73
при швидкості переміщення траверси 14 мм/хв. та похибкою вимірювання
навантаження до 1 %.
Твердість визначали за допомогою приладу ТБ-5004 згідно з ГОСТ
9012-59 з навантаженням у 1000 кгс і сталевою кулькою діаметром 10
мм.
Випробування сплавів проти дії корозії та сил тертя проводили згідно
з ГОСТ 9.913-90 та ГОСТ 17367-71, відповідно.
Для визначення дії корозії з відлитих зливків відрізали зразки
циліндричної форми довжиною 60 мм і витримували їх в агресивному
середовищі (30 г NaCl + 10 см3 HCl + 1 дм3 H2O).
Швидкість корозії розраховували за формулою:
K

mП  mК
S τ
,

(1)

де К – швидкість корозії, кг/м2·с;
mП – початкова маса зразка, кг;
mК – кінцева маса зразка, кг;
S – площа зразка, м2;
 – час, с
Для визначення дії сил тертя з відлитих у чавунну форму відливків
відрізали зразки циліндричної форми довжиною 20 мм і затирали їх під
навантаженням 10 кгс/см2 та швидкістю 1 мм/с.
Швидкість руйнування при терті розраховували за формулою:
T

mП  mК
τ
,

де Т – швидкість руйнування при терті, кг/с;
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mП – початкова маса зразка, кг;
mК – кінцева маса зразка, кг;
 – час, с
Результати досліджень
На рис. 1 представлена залежність густини сплаву АК12М2 від
кількості введеної в розплав лігатури AlTi3NC.

Рис. 1 Залежність густини сплаву АК12М2 від кількості введеної в
розплав лігатури AlTi3NC
Як видно із отриманих результатів, додавання в розплав лігатури до
3% незначно зменшує густину кінцевого сплаву. Додавання більше 3%
лігатури призводить до збільшення густини кінцевого сплаву.
Але враховуючи те, що похибка вимірювання густини складала біля
0,3% (8,1 кг/м3), отримані результати лежать в межах похибки і зробити
висновки щодо реального впливу кількості лігатури на густину сплаву
АК12М2 не представляється можливим.
На рис. 2 і 3 представлені залежності механічних та експлуатаційних
властивостей сплаву АК12М2 від кількості введеної в розплав лігатури
AlTi3NC.
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Рис. 2 Залежність механічних властивостей сплаву АК12М2 від
кількості введеної в розплав лігатури AlTi3NC: 1 – тимчасовий опір
розриванню; 2 – відносне подовження; 3 – твердість

Рис. 3 Залежність експлуатаційних властивостей сплаву АК12М2 від
кількості введеної в розплав лігатури AlTi3NC: 1 – швидкість корозії; 2 –
швидкість руйнування при терті
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Як видно з представлених графіків, лігатура AlTi3NC має практично
однаковий вплив на тимчасовий опір розриванню, відносне подовження та
твердість сплаву АК12М2. Максимальні значення цих показників
спостерігаються у діапазоні 2...5% лігатури. Тимчасовий опір розриванню
сплаву підвищується на 16%, відносне подовження – в 1,9 раз, твердість на
17 %. Також на 30 % знижується швидкість корозії, а на 13 % - швидкість
руйнування при терті.
Висновки
Отримані результати дозволяють запропонувати промислове
використання лігатури Al3TiNC у якості ефективного модифікатора
ливарних алюмінієвих сплавів, і замінити даною лігатурою інші аналогічні
лігатури.
Наступні дослідження по даній темі необхідно провести в напрямку
дослідження впливу лігатури AlTi3NC на структуру ливарних алюмінієвих
сплавів.
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УДК 669.187.2
ПОЗАПІЧНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ ПРИСАДКАМИ У КОВШІ
Я. Д. Чернушевич*
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В даній роботі наведений основний напрямок розвитку позапічної
обробки сталі і підвищення якості сталі за рахунок різних присадок.
Наведена класифікація металевих ковшових домішок застосування і
переваги
В данной статье рассмотрено основное направление развития
внепечной обработки стали и повышение качества стали за счет
разных присадок. Рассмотрена классификация металлических ковшевых
примесей их применение и преимущества
This article discusses the main direction of development of secondary
metallurgy and quality of steel by various additives. The classification of metal
ladle impurities their use and benefits
Вступ
Основним конструкційним матеріалом є сталь.
З розвитком
промисловості у світі зростають обсяги сталі, зростають і вимоги до якості
сталі. Тому Україна повинна конкурувати у цьому, а для цього потрібно
весь час вдосконалювати і переходити на нові технології отримання
якісного металу.
Широкий розвиток, в останній час, отримали нові напрямки в
металургії під загальною назвою позапічної обробки металу. Основне
місце в цих напрямках зайняла ковшова металургія. Вони при порівняно
невеликих витратах і в ряді випадків незначному ускладненні
технологічного процесу дозволяють істотно збільшити якість литої сталі.
Підвищення і стабілізація рівня механічних властивостей сталі для
виливків забезпечується зниженням концентрації шкідливих домішок, або
нейтралізацією їх впливу. Крім шихтових матеріалів джерелами
надходження шкідливих домішок в сталь є металеві домішки стандартних
марок, широко використовувані при позапічній обробці.
___________________
*стаття написана під керівництвом к.т.н., асистента В. Ю. Сухенко, НТУУ «КПІ»
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Постановка задачі
Дослідити основні присадки, що вводяться у ківш при позапічній
обробці металів. Оцінити їх переваги і недоліки.
Результати досліджень
Багато елементів, що вводяться в сталь в складі домішок, можуть
одночасно надавати як розкиснюючий так і модифікуючий, легуючий або
мікролегуючий вплив на метал. Наприклад, Ca використовується в
основному в якості модифікатора, що забезпечує глобулярізацію і
подрібнення сульфідних, оксісульфідних і оксидних включень . У той же
час Ca сильний розкиснювач, здатний рафінувати сталь від домішок і
надавати мікролегуючий вплив на метал. Al застосовується, насамперед, як
активний розкиснювач, він впливає на величину зерна металу, форму
сульфідних включень і використовується для легування сталі.
Процес легування, заснований на використанні кінетичної енергії
струменя сталі при випуску плавки в ківш для масопереносу речовини
розплавленої легуючої присадки в об'ємі, що накопичується в ковші
розплаву, розвивається у напрямі поглиблення наукових уявлень про його
фізичні особливості. Це націлене на підвищення рівномірності вмісту
легуючих елементів в об'ємі сталі, вдосконалення процесів подачі в сталь
несхильність до активної взаємодії з атмосферою.
В даний час склад металевих присадок для сталі в основному
визначається їх виробниками, насамперед феросплавним виробництвом.
При цьому базовими критеріями є установлений попит ринку на основні
типи сплавів, наявність сировини та інші виробничі фактори. В Україні
немає ефективних джерел сировини для виплавки багатьох легованих
сталей і відсутнє виробництво феросплавів, призначених для легування і
мікролегування сталі (FeV, FeW, FeB і т. п.) . У зв'язку з цим актуальна
розробка ефективних методів обробки конструкційних сталей, особливо
ливарних низьколегованих, з урахуванням сучасної практики вибору
складу та кількості добавок, що вводяться, а також техніки їх введення в
розплав. Зокрема, актуальне застосування металевих сплавів, що
дозволяють досягати поліпшення якості сталі значно меншими масами,
ніж це традиційно встановлено, створення умов для зменшення розкиду
величин засвоєння металевих елементів сталлю і поліпшення екологічної
обстановки при її ковшовій обробці легкоокиснюваними компонентами.
Більшість елементів металевих домішок, що вводяться в сталь,
хімічно активні і мають найбільш виражену спорідненість насамперед до
O2, а так само S .Менш активно ковшові металеві домішки взаємодіють з
іншими елементами, присутніми в сталі й навколишньому середовищі (P,
As, Sn і т. п.). Хімічна спорідненість активних елементів до O2 при
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температурах сталеплавильних процесів відповідає їх розкиснювальній
здатності. Надлишковий вміст кисню в сталі призводить до утворення
ситоподібної пористості, легкоплавких оксидних і оксісульфідних
включень, що знижує властивості металу, в тому числі і механічні.
Головне завдання процесу розкиснення полягає у зменшенні активності
кисню, розчиненого в металі, до рівня нижче рівноважного з вуглецем.
Угар елементів металлодобавок при обробці стали визначається
величиною їх спорідненості до кисню, способом і порядком введення
добавок в сталь. Трактування поняття угару при введенні в сталь
розкислювачів неоднозначна. З одного боку, зв'язування розчиненого в
металі кисню є метою розкислення і витрата елементів добавок на
досягнення цієї мети не можна відносити до їх втрат. З іншого боку,
витрата розкислювачів, наприклад, на реакцію з O2 повітря
нераціональний. Втрати елементів, що мають високу спорідненість до O2
(Ca, Al, Ti і ін) часто перевищує 50% і навіть 96%.
Крім шихтових матеріалів джерелами надходження шкідливих
домішок в сталь є металеві домішки стандартних марок, широко
використовувані при позапічній обробці. Так, застосовуваний в значних
кількостях як розкиснювач вторинний Al (АВ86) містить до 14 % мас.
домішок (Cu, Zn, Pb, Sn, Sb, Ni, As). У всіх феросплавах містяться домішки
Cu, Pb, Zn, Sn, Sb, As, Bi, Cd. Особливої актуальності цей фактор набув
останнім часом, оскільки в умовах вимушеного використання бідних
комплексних руд неминучі значні коливання вмісту домішок у сплавах.
Несприятливо впливають на якість сталі і гази, що містяться в сплавах і,
перш за все, H2. Так, FeMn промислової виплавки містить до 40 см3 H2 на
100 г сплаву, а SiCa від 80 см3 до 200 см3 (після тривалого зберігання) на
100 г сплаву, , що в 10 - 30 разів вище змісту H2 в сталі.
Металлодобавкі представлені однокомпонентними, бінарними і
багатокомпонентними матеріалами. Вони можуть мати як однорідну (чисті
метали і їх гомогенні сплави), так неоднорідну структуру.
Прийнятий на багатьох підприємствах України, які виробляють сталь
для виливків, процес попереднього розкислення стали в печі FeMn і
кінцевого розкислення в ковші Al забезпечує задовільну якість, але не є
оптимальним.
Додаткове введення в сталь Ca, як правило, у вигляді шматків SiCa,
попередньо не оброблених, під струмінь сталі в ковші при випуску плавки
дозволяє підняти значення ударної в'язкості, але на порівняно невисокий
рівень. Такий метод введення Ca не дає стабільних результатів внаслідок
низької щільності SiCa, великого розкиду в розмірах шматків сплавів,
найбільші з яких відразу спливають на поверхню розплаву і в значній мірі
чадіють.
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Встановлено, що при використанні ЛЗМ (лужно-земельних металів)
спільно з матеріалами, що містять у вільному або зв'язаному вигляді
вологу, CO2, повітря, в період нагрівання реагентів в FeC розплаві протікає
реакція окислення цими речовинами ЛЗМ. Це призводить до його
нераціонального використання, що знижує позитивний вплив активного
елемента на оброблюваний розплав. Крім того, Al та Ca надходять в сталь
з різних об'ємів ковша, в який постійно вливається недораскисленний
метал з печі. У результаті сталь в одних областях ковша обробляється
переважно Al, а в інших SiCa.
Мікролегування сталі потенційно є одним з найбільш економічних і
високоефективних методів впливу на формування литої структури злитків
і виливків, додання металу підвищених службових і технологічних
властивостей.
При мікролегуванні сталі вартість обробки залежить не тільки від
методу введення, застосованного при цьому спеціального обладнання,
трудо-та енерговитрат, але і виду матеріалу мікролегуючої добавки.
Використовувані сплави з РЗМ є дорогими і дефіцитними.
Особливе місце в останній час серед розробок нових ковшових
присадок до сталі займають композиційні матеріали. Вони відрізняються
різноманітністю способів отримання і структурами - від типових литих
металевих композиційних сплавів і шаруватих виливків до пресованих
брикетів і обжатих сталевих оболонок з порошковими наповнювачами, що
містять як металеві, так і неметалеві (солі, оксиди, вуглеводні і т. п.)
компоненти. Використання металевих матеріалів, що різко відрізняються
щільністю від рідкої сталі, значно ускладнює організацію її ефективної
обробки. Це пов'язано з тим, що менш щільні добавки прагнуть спливти на
поверхню розплаву в ковші, де, нагріваючись, інтенсивно взаємодіють з
оксидами шлаку і атмосферними газами (рис. 1). Навіть щільна оксидна
плівка на алюмінії, що захищає його від окислення, разупружнюється при
температурах, що перевищують 1500 °C, і процес окислення різко
інтенсифікується. Більш щільні, ніж сталь металлодобавки опускаються на
дно ковша, не залучаються до циркуляційного потоку стали і не встигають
рівномірно розподілитися в обсязі розплаву в ковші до кінця випуску
плавки. Перехід в обсяг рідкої сталі з температурою tсж речовини
металлодобавки пов'язаний з механізмом її плавлення і (або) розчинення.
На ці процеси істотний вплив роблять термічні властивості металевих
присадок. Якщо температура плавлення добавок tдпл менше температури
плавлення сталі tспл, то добавки вважають легкоплавкими і відносять до I
класу. До II класу зараховують ті металлодобавкі, діапазон плавлення яких
знаходиться вище температури плавлення сталі. Ці добавки називають
тугоплавкими, хоча ряд дослідників ділять II клас на тугоплавкі (t спл <tдпл
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<tсж) і сверхтугоплавкі (tсж <tдпл). Така класифікація спрощує аналіз процесу
взаємодії добавок із сталлю, але не враховує ряд особливостей
тепломасообмінних процесів, що протікають в сталерозливному ковші в
період обробки сталі металлодобавками.

Рис. 1 Особливості розподілу фаз, пов'язані з сучасними
технологічними операціями зливу металу в ківш: I - шматки Fe-Mn;
II - шлак; III - захоплення повітря; IV - злитки алюмінію; V - шматки
феросплавів
Істотний вплив на процес легування сталі твердими сплавами надає їх
різна щільність. Так легші, ніж сталь феросплави, частково ошлаковуються
і потрапляють в шлак.
Маса легуючих добавок як мінімум на порядок перевершує масу
розкислювачів. Існують різні схеми введення розкислювачів і легуючих в
ківш (первинне введення одних або інших, а також спільний ввід).
Підвищити ефективність позапічної обробки в порівнянні з
технологіями легування стали твердими сплавами дозволяє введення в
ківш легуючих в рідкому стані.
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Висновки
1. Підвищення і стабілізація рівня механічних властивостей сталі для
виливків забезпечується зниженням концентрації шкідливих домішок, або
нейтралізацією їх впливу. Ефективними методами зниження вмісту
шкідливих домішок в литому металі є застосування чистого по домішках
лому або первинної шихти, а також організація спеціальних процесів
рафінування рідкої сталі.
2. Поряд з перевагами ряд поширених способів ковшової обробки
сталі мають недоліки, які ускладнюють їх застосування. Це високі енерго- і
матеріаломісткість, використання дорогих матеріалів і устаткування,
значні капітальні вкладення, мала засвоюваність легуючих і
розкиснюючих матеріалів. Тому актуальною є розробка раціональних
способів ковшової обробки сталі, для яких економічність поєднується з
отриманням необхідних результатів за якістю металу.
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УДК 669.187.526.002.6
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ІНТЕРМЕТАЛІЧНИХ
З’ЄДНАНЬ АЛЮМІНІДІВ ТИТАНУ В ЕЛЕКТРОННОПРОМЕНЕВІЙ ГАРНІСАЖНІЙ УСТАНОВЦІ
О. В. Шматко*
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Досліджено технологічний процес отримання інтерметалічних
з’єднань алюмінідів титану в електронно-променевій гарнісажній
установці при різних концетраціях алюмінію і режимах термочасової
обробки. Проаналізовані структури виплавлених сплавів
Исследован технологический процесс получения интерметаллических соединений алюминидов титана в электронно-лучевой
гарнисажной установке при разных концентрациях алюминия и
режимах термовременной обработки. Проанализирована структура
выплавленных сплавов
Investigated technological process for producing intermetallic
compounds of titanium aluminides in electron beam skull installation at
various concentrations aluminum and modes termochasovoyi processing.
Analyzed structures of melted alloys
Вступ
Титан та його сплави з останнього десятиліття ХХ століття займають
провідне місце серед конструкційних матеріалів. Вони мають цілий ряд
переваг в порівняні з іншими матеріалами, в першу чергу, високу міцність і
низьку густину, завдяки чому граничні міцнісні характеристики титанових
сплавів в широкому інтервалі температур вищі, ніж алюмінієвих,
жароміцних нікелевих сплавів та сталей. Авіаційна і космічна техніка
залишаються найбільш широкою галуззю для використання титанових
сплавів. Крім того, титан та його сплави мають високу корозійну стійкість в
багатьох середовищах, багаторазово перевищуючи показники нержавіючих
сталей і наближаються до характеристик дорогоцінних металів.
___________________
*стаття написана під керівництвом:
д.т.н., професора В.С.Богушевського, НТУУ «КПІ»
д.т.н., професора С.В.Ладохіна, ФТІМС НАН України
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Серед титанових сплавів останнім часом велика увага приділяється
алюмінідам титану (2-Ti3Al і -TiAl). Алюмініди титану володіють унікальними властивостями, такими як: відносно висока температура
плавлення, низька щільність, високі модулі пружності, стійкість до
окиснення і загоряння, високе відношення міцність/щільність,
жароміцність. Область застосування цих матеріалів широка і включає в
себе: компоненти різних двигунів, реактивні сопла, елементи обшивки
космічних апаратів та надзвукових літальних апаратів та їх теплозахисних
систем, в медицині [1 – 3].
Досвід отримання сплавів на основі інтерметалідів титану свідчить
про складність використання для цієї цілі електронно-променевої плавки,
що пов’язано з випаровуванням компонентів сплавів і високою швидкістю
протікання цього процесу при електронно-променевому нагріві в
порівнянні з іншими методами плавки. Тим не менше, враховуючи
рафінувальну здатність електронно-променевої технології, спроби
отримання інтерметалідів титану, проводились і будуть проводитись
досить інтенсивно, причому в нашій країні роботи в цьому напрямі носять
більш системний характер в порівнянні з аналогічними роботами, що
проводяться в інших країнах [4].
Постановка задачі
Метою досліджень є розробка технології отримання алюмінідів
титану при електронно-променевому переплаві.
Методика досліджень
Дослідні плавки проводилися в електронно-променевій ливарній
установці ЭЛЛУ-4, змонтованій на базі вакуумно-індукційної печі ІСВ004, у плавильних тиглях з системами електромагнітного перемішування
розплаву. Застосування електромагнітного перемішування зумовило
необхідність розміщення гармати і тигля на одній вертикальній осі, що
характерно для конструктивного виконання всіх сучасних гарнісажних
електронно-променевих установок, що розробляються ФТІМС [4]. Схеми і
загальний вигляд установки, а також технічні характеристики агрегату
наведено в [4].
Експериментальні плавки проводилися згідно з методикою. Було
отримано 12 сплавів різного хімічного складу (табл. 1), які були поділені
на три групи за інтервалами концентрацій алюмінію в мас. відсотках (10 –
25 %, 35 – 50 % та 60 – 75 %).
Плавки проводилися за різними несхожими режимами, що давало
змогу оцінити не лише випаровування елементів, а й вплив таких факторів
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як перемішування та час витримки розплаву на повноту розплавлення
шихти та структуру сплавів у литому стані.
Таблиця 1 Параметри експериментальних плавок
Тип № Початковий склад
шихти пп шихти, % мас.

1

2

3

Початкова
маса, г

Тванни, Тф.п., τвитр, Кінцева
°С
°С
с маса, г

1
2
3
4

Ti-23,9Al
2360
1632 1662 790
Ti-23,9%Al
2270
1632 1662 330
Ti-41,4%Al
2740
1587 1647 605
Ti-61%Al
2900
1467 1573 345
2240 г (Ti5
2740
1627 1657 420
13,4%Al)+500 г Al
2170 г (Ti6
2740
1627 1657 295
13,4%Al)+500 г Al
1840 г (Ti7
2740
1647 1677 300
19,5%Al)+900 г Al
850 г (Ti8 13,4%Al)+1600 г
2450
1467 1527 598
Al
2880 г Ti + 850 г
9
3600
1657 1707 685
Al
1130 г Ti + 1080 г
10*
2210
1577 1636 510
Al
1200 г Ti + 1450 г
11
2650
1577 1637 350
Al
1620 г Al + 500 г
12
2120
1477 1547 620
Ti
* – підчас плавки відбувся викид металу з тигля

Вміст Al,
% мас.

∆,%

дійсн. розр.

2095
2125
2100
2750

13,4 14,32 0,92
19,1 18,7 -0,4
22,9 23,53 0,63
58,75 59,1 0,35

2264

13,8

14,42 0,62

2380

19,1

18,6 -0,5

2115

28,14 27,25 -0,89

2170

67,1

3050

5,74

1650

19,4

31,62 12,22

2189

41,8

45,18 3,38

1685

66,5

70,34 3,84

66,08 -1,02
5,8

0,06

Для кожної плавки визначався орієнтовний режим, за яким вона мала
проводитися. Відхилення від режиму пов’язані з електричними пробоями,
внаслідок яких частини шихти були нерозплавленими. Це вимагало
збільшення тривалості витримки рідкого металу під променем до
отримання однорідного розплаву. При виконанні цієї умови проводився
наступний аналіз хімічного складу, дані якого порівнювалися з
розрахунковими.
Для розрахункових даних за час випаровування приймався час від
утворення повного дзеркала ванни металу. Температура розплаву
підбиралася з потужності електронного променя. Температура фокальної
плями визначалася за методом, описаним в роботі [5] і була прийнятою на
35 – 100 К вищою температури розплаву.

520

Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра. 2013

Результати досліджень
Аналіз таблиці даних показав, що найменша різниця між дійсною та
розрахунковою величинами складу литого металу спостерігається при
переплаві шихти першого типу, найбільша ж різниця – при переплаві
шихти третього типу.
Це пов’язано з неврахуванням часу взаємодії між титановмістною
частиною шихти та алюмінієм. Час взаємодії головним чином має
залежати від розмірів часток шихти, температури розплаву, загальної
тривалості плавки та електромагнітного перемішування. Дисперсність
шихти ніяк не пов’язана з іншими чинниками, а значить вплив на її
розміри можна розглядати як спосіб швидкої гомогенізації розплаву та
скорочення часу плавки.
З цієї ж причини металеві вироби виготовлялися зі злитків шихти
першого типу, що були більш однорідними за хімічним складом. При
цьому розміри складових шихти були досить великими. Таке явище можна
пояснити особливостями складу початкової рідкої фази. Перший тип
шихти, на відміну від двох інших, при розплавленні має рівномірний та
приблизно однаковий склад рідкої фази. Завдяки цьому рідкий метал
різних частин шихти має приблизно однакову температуру та теплофізичні
параметри, що й сприяє більш повному та швидкому перемішуванню,
високій однорідності розплаву і як наслідок – рівномірності хімічного
складу вихідного сплаву.
Таким чином, експеримент наочно підтвердив можливість вирішення
проблеми переплаву відходів титанових сплавів інтерметалідних систем
(литники, живильники, тощо) з подальшим отриманням сплавів точного
складу.
Для оцінки впливу дії електронного променя та електромагнітного
перемішування на структуру сплавів досліджуваної системи було зроблено
порівняння мікроструктур сплавів різного хімічного складу (рис. 1, 2). Як і
в попередньому пункті, досліди були розділені по групах, залежно від
масової частки алюмінію.
Перша група налічувала два інтервали концентрацій (15 – 17 % мас. та
20 – 22 % мас.), по три сплави на кожний. Обидва інтервали відносилися
до однофазної області, яка на діаграмі стану відповідає інтерметаліду
Ti3Al.
Згідно діаграми стану системи Ti-Al, перша група сплавів відповідає
так званим α2-сплавам, які зазвичай мають пластинчату будову.
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а)

б)

в)
Рис. 1 Структури сплавів системи Ti-Al різних режимів виплавки з
вмістом алюмінію 15 – 17 % мас.
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а)

б)

в)
Рис. 2 Структури сплавів системи Ti-Al різних режимів виплавки з
вмістом алюмінію 20 – 22 % мас.
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Дослідження показали, що більш крупнозерниста та рівномірна
структура спостерігається на сплавах, які виплавлялися з відносно
короткотривалим перемішуванням. Це можна пов’язати з великою
залишковою кількістю твердих включень (майбутніх підкладок, які
сприятимуть гетерогенному зародкоутворенню). Довготривале, або більш
інтенсивне перемішування призведе до розчинення цих часток, або їх
видалення при потраплянні під електронний промінь. Імовірність
останнього тим вища, чим більше об’єму металу пройде під фокальною
плямою променя. Потужність променя та час нагріву рідкометалевої ванни
на дрібнозернистість структури помітно не впливають.
Сплави, які відносяться до γ-області, характеризуються глобулярною
будовою зерен, навідміну від α2-сплавів. Визначення впливу режимів
плавки на структуру γ-сплавів проводилося аналогічно попереднім
сплавам.
Висновки
Встановлено, що перегрів розплаву при ЕПГП впливає на структуру
так само як і при інших металургійних методах отримання сплавів.
Дія електромагнітного перемішування дозволяє подрібнювати
структуру та досягати її більшої гомогенності, що безумовно
покращуватиме властивості сплаву.
Структурними параметрами можна маніпулювати також змінюючи
матеріали ливарних форм, задопомогою термічної обробки, обробки
тиском та багатьох інших відомих методів.
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УДК 669.714
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
МУЛЛІТОКРЕМНЕЗЕМИСТИХ ВИРОБІВ ДЛЯ ФУТЕРІВКИ
НАГРІВАЛЬНИХ ТА ТЕРМІЧНИХ ПЕЧЕЙ
С. А. Яцюк*
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Розглянуто доцільність використання муллітокремнеземистих
виробів для футерівки нагрівальних та термічних печей. Вказано
переваги та недоліки нового методу
Рассмотрена
целесообразность
использования
муллитокремнеземистых изделий для футеровки нагревательных и
термических печей. Показаны преимущества и недостатки нового
метода
Consider the feasibility of using мullite-siliceous products for lining of
the heating and thermal furnaces. The advantages and disadvantages of a new
method
Вступ
Нагрівальні та термічні печі є одним з основних видів технологічного
обладнання в металургійному виробництві. Камерна піч — полуменева або
електрична піч, її робочий простір має форму камери з пропорційними
довжиною, шириною і висотою. В усіх точках робочого простору такої
печі температура практично однакова. В камерних печах нагрівають
металеві заготовки перед куванням і прокаткою, піддають термічній
обробці металеві і скляні вироби, випалюють керамічні й емальовані
вироби. Теплове огородження є однією з основних частин печі і створює
не тільки теплову ізоляцію робочої камери, але й несе навантаження з
розміщення садки і пристроїв підводу теплової енергії, а також герметизує
робочу камеру печі.
Футерівка таких печей виконується двошаровою: зовнішній шар –
теплоізоляційний, а внутрішній – вогнетривкий. Вона в значній мірі
визначає вартість, довговічність і енергоспоживання пічного агрегату.
___________________
*робота виконана під керівництвом:
ст.викладача М.І.Прилуцького, НТУУ «КПІ»
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Внутрішній шар футерівки ( робочий вогнетрив), який утворює
робочу камеру в печі вибирається по стійкості до головного руйнівного
чинника в даних, конкретних умовах роботи печі. У нагрівальних печах
при різкоперемінному температурному режимі і відсутності мінерального
розплаву підбір матеріалу вогнетриву проводиться по термостійкості.
Основними матеріалами для футерівки печей є динасові та шамотні
матеріали.
Постановка задач дослідження
Здебільшого, в нагрівальних та термічних печах для футерівки
використовують шамотну цеглу, яка цілком задовольняє поставлені
вимоги. Між собою цеглу зв’язують вогнетривкими розчинами.
Призначенням розчинів сумішей – створення монолітної кладки,
заповнення усіх порожнин, які можуть утворитись при відхиленні розмірів
виробів з шамоту від стандартних. Шви є найбільш слабкими місцями
кладки, тому зв’язуючі розчини повинні відповідати відповідним вимогам:
повинні мати вогнетривкість та хімічну стійкість, максимально
приближені до цих властивостей матеріалу кладки. Необхідна невелика
усадка, щоб при нагріванні не утворювалось тріщин, які будуть
розгерметизовувати внутрішній простір печі, та висока механічна міцність.
Саме через ці властивості змушують ремонтувати кладку печі під час
виробничого процесу, що значно затримує строки виконання планів і є
економічно нестабільним.
Муллітокремнеземисті плити і картони мають відмінну від
інших, волокнисту структуру, та виготовлені із керамічних волокон.
Вироби із керамічних волокон мають ряд властивостей, що значно
відрізняють їх від інших вогнетривів: низькою щільністю, низьким
коефіцієнтом теплопровідності, переважною еластичністю і стійкістю до
вібрації, високою термостійкістю, високою температурою експлуатації,
хімічною стійкістю, пониженою теплоємністю.
Результати дослідження
Завдяки низькій щільності, вироби із керамічного волокна не
притаманні до термічного розширення і акумулюють в 5 – 20 разів менше
тепла, ніж звичайні вогнетриви, що особливо важливо для печей з
періодичним режимом роботи. Основною перевагою використання
муллітокремнеземистих плит і картонів в нагрівальних та термічних печах
є незначна кількість зв’язуючих швів, завдяки габаритним розмірам цих
вогнетривів. Це є дуже суттєвим для футерівки під час обробки деталей в
захисній атмосфері, адже значно знижується можливість розгерметизації.
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До основних недоліків цих виробів відносяться: порівняно низька
стійкість в високошвидкісних газових потоках, крихкість та значна
вартість спричинена складністю виробництва.
Муллітокремнеземисті плити з товщиною стінки 30-40 мм. за
експлуатаційними вимогами повністю відповідають шамотній футерівці з
товщиною стінки 230 мм.
Висновок
Муллітокремнеземисті плити і картони мають пряму перспективу
заміни старих методів оснастки футерівки нагрівальних та термічних
печей. Завдяки своїм властивостям ці вогнетриви значно подовжують
експлуатацію печей, та значно спрощують обслуговування футерівки
печей.
Розрахунки теплової роботи показують доцільність
використовувати муллітокремнеземисті плити, так як значно зменшуються
габаритні розміри нагрівальних і термічних печей.
Перспективою досліджень є розробка вогнетривких цементів, які б
захищали від вивітрювання волокнисту футерівку під впливом
високошвидкісних газових потоків.
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