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ПЕРЕЛІК СИМВОЛІВ ТА СКОРОЧЕНЬ
ЕШП – електро-шлаковий переплав;
НДР – науково-дослідна робота;
Вм - витрати на матеріали;
Втр - транспортно-заготівельні витрати;
λ -коефіцієнт теплопровідності матеріалу, Вт/(м*К);
Т – температура, К;
I – сила струму, А;
U – напруга, В;
[n] – вміст елементу у витратному електроді,%;
С- теплоємність металу, кДж/(кг*К);
q - питома теплота фазових переходів, кДж/кг;
Мпл - масова швидкість плавки, кг/с.
Пкр - периметр кристалізатора, м;
Dсл - діаметр зливка, м;
Dкр

- діаметр кристалізатора, м;

М сл

- маса зливка, т;

K з.сл

- лінійний коефіцієнт заповнення зливка;

λ -коефіцієнт теплопровідності матеріалу, Вт/(м*К);
Fел, Fсл – площа поперечного перерізу відповідно електрода і зливка, м2;
Fкр - площа поперечного перерізу кристалізатора, м2.
 н.сл - лінійна швидкість наплавлення злитка, м/год;

kвип. - коефіцієнт випаровування шлаку [кг/(м2∙К)];
𝜌 - питомий опір, Ом*м;
Xел - Індуктивний опір електрода, Ом*м;
U2 - робочий ступінь вторинної напруги електропічного трансформатора:
Рс - активна потужність, що береться з електричної мережі;
𝜂 - коефіцієнт корисної дії;
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𝑊пит - питома витрата електроенергії;
Q - теплові втрати в плазмотроні, кВт;
Втр - транспортно-заготівельні витрати;
Він - витрати на проведення НДР, які не ввійшли у попередні статті;
q

- питомий тепловий потік, кВт м2 ;
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РЕФЕРАТ
Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та
списку використаних джерел (21). Повний обсяг роботи складає 84 сторінок,
у тому числі 13 рисунків та 11 таблиць.
Об’єкт дослідження: витратні електроди та технологія їх отримання.
Мета роботи: розробити ефективну технологію отримання електродів
шляхом пресування стружки жароміцного сплаву.
Устаткування:

дослідно-промислова

установка

комбінованого

пресування дисперсних матеріалів; електрошлакова установка (типу А-550).
Результати: розроблена технологія, завдяки поєднанню процесів
прямого електронагріву шихти та незначних зусиль пресування, дозволяє
досить ефективно вирішувати проблему виробництва якісних довгомірних,
компактних заготовок (електродів) високої щільності та міцності. Ця
технологія дає можливість отримувати заготовки як суцільного перетину, так
і порожнисті. Розміри отриманих електродів складають: діаметр 100 мм,
довжина 1000 мм.
Приймав участь в розробці технології пресування жароміцних сплавів у
сполученні з нагрівом електричним струмом.

Ключові слова: стружка, пресування, електронагрів, витратний
електрод, електрошлаковий переплав.
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ABSTRACT
Thesis consists of introduction, three chapters, conclusions and list of
sources used (21). Full volume of work is 84 pages, including 13 figures and 11
tables.
The research subject: consumable electrodes and the technology long
electrodes by chip high-temperature alloy.
The aim: to develop an effective technology for high-quality and economical
long billets with stable physical and mechanical properties along the entire length
of the dispersed metallic materials for their further involvement in metal –
circulation as a consumable electrode.
Equipment: pilot plant combined pressing of disperse materials electroslag
unit (Type A-550).
Results: The developed technology through a combination of direct heating
by electric shock batch processes and little effort pressing enough to effectively
solve the problem of quality of long, blank compact (electrodes), high density and
strength. This technology makes it possible to obtain a solid billet cross section,
and hollow. Size from the electrodes is: diameter 100 mm, length 1000 mm.
She took part in the development of technology compacting hightemperature alloys in combination with heating electric shock.

Keywords: chips, pressing, heating electric shock, consumable electrode,
electroslag remeltig.
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ВСТУП
Чорна металургія досі займає почесне місце у світі по об’єму експорту
металопродукції і вкладу галузі у формування валового національного
продукту країни досягає 40 % [1].
В той же час існує дуже велика кількість важливих питань, що
пов’язані з фізичним та моральним зносом основних фондів, обмеженістю
власних коштів на технічне переозброєння, а також цілий ряд інших явищ,
що перешкоджають збільшенню конкурентоспроможності продукції та
розвитку вітчизняних підприємств металургійного комплексу.
У наш час питання екологічної достатності та безвідходності
виробництва приділяється немале значення. Досягнення науки й техніки
значно ускладнюють процеси переробки відходів. Світові та Європейські
директиви й побажання, що зобов’язують розробників матеріалів і
устаткування (машин) передбачати способи їх утилізації, залишаються в
більшості випадків добрими намірами.
При повному завантаженні металургійних підприємств України вихід
залізовміщуючих відходів кожен рік складає близько 10 млн. т, у тому
числі високодисперсних шламів 4,0 млн. т. [2] Утилізація металевого
брухту дозволить не тільки повернути мільйони тон заліза та інших цінних
компонентів (С, СаО, MgO, MnO), але і буде сприяти зниженню
забруднення навколишнього середовища.
Переробка та утилізація техногенних відходів важлива не тільки з
точки зору їх використання як альтернативного джерела сировини, але і з
точки

зору

охорони

навколишнього

середовища.

При

цьому

по

технологічній якості відходи досить часто кращі за руду, яку добувають із
надр.

Але,

не

дивлячись

на

великий

ресурсний

потенціал,

гірничопромислові відходи в Україні використовуються, в основному, як
сировина для будівельної індустрії, але і тут переробляється не більше 10 %
річного об’єму їх утворення. Руди чорних металів, як правило,
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використовуються не комплексно, в результаті чого втрачається значна
кількість корисних компонентів, які накопичуються у відвалах та складах.
При стабільному рості світового видобутку корисних речовин лише 10 %
сировини перетворюється в готову продукцію, а інші 90 % - це відходи які
забруднюють навколишнє середовище [3].
Важливим фактором розвитку металургійної промисловості з позиції
її забезпечення є розширення використання вторинної сировини – брухту та
відходів чорних та кольорових металів. Сучасний науково-технічний
прогрес

нерозривно

пов'язаний

зі

створенням

ефективних

енергозберігаючих технологій, які забезпечують комплексне використання
сировини, матеріалів та зниження шкідливої дії на навколишнє середовище.
Брухт і відходи – це свого роду “консерви” промисловості,
використання яких вигідне за відповідних обставин.

До найбільш

важливих видів, що мають народногосподарське значення, належить
металева та металовмісна вторинна сировина, що включає всі відходи при
виробництві й обробці металу, а також різні металовироби, що вибувають з
сфери виробничого та побутового споживання. Відходи, що утворюються
на першому та другому металургійних переділах, у ливарному виробництві
й використовувані безпосередньо, належать до оборотних відходів.
Необхідність використання металевих і металовмісних вторинних
ресурсів пов’язана з такими причинами:
- зменшення ресурсів сировини й зростання потреби в них;
-збільшення витрат на геологічну розвідку й освоєння рудних запасів;
- витрати на охорону навколишнього середовища постійно зростають;
- економічна доцільність використання вторинних ресурсів.
Слід зазначити, що економічна складова, що стимулює використання
вторинних ресурсів, визначається такими чинниками:
- часткове покриття потреби в сировині, адже сировина в собівартості
продукції складає 70...90 %;
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- зниження витрат на виготовлення продукції за рахунок скасування
деяких технологічних операцій;
- вилучення з імпорту окремих видів сировини;
- зниження енергетичних витрат.
Ідея дослідження полягає у виготовленні якісного витратного
електрода для переплавлення методом електрошлакового переплаву. Для
виготовлення електродів досить широке розповсюдження отримав метод
пресування, який дозволяє залучати у шихту оборотні відходи, а також
легуючі добавки. Для забезпечення достатньої міцності необхідно отримати
електрод з найменшим показником пористості. Але при цьому виникають
складності, що пов’язані з обмеженістю тиску пресування, розмірами та
розташуванням прес-форми, а також продуктивністю пресів.
Метою даної роботи є дослідження процесу пресування та створення
ефективної технології отримання якісних довгомірних заготовок зі
стабільними фізико-механічними властивостями із дисперсних металевих
матеріалів для їх подальшого залучення в метало обіг у якості витратних
електродів.
Для цього поставлені наступні задачі:
- аналіз існуючих методів пресування;
- створення методики дослідження;
- підготовка обладнання для дослідження;
- проведення металографічних досліджень та вивчення фізикомеханічних властивостей виготовлених заготовок;
- створення технології отримання якісних витратних електродів із
некомпактної шихти;
- переплав витратних електродів методом ЕШП.

14

1 АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1.1 Загальні відомості про безвідходну технологію
Життєвий цикл будь-якого виробу, машини, апарата закінчується в
наслідок морального чи фізичного зносу. Брухт, в більшості випадків складна, багатокомпонентна сировина, при переробці якої потребуються
спеціальні технологічні схеми та відповідне апаратурне оформлення.
При використанні вторинної сировини вирішуються не тільки
технологічні проблеми - отримання якісних кінцевих продуктів - металів та
неметалів, а і екологічні - вирішення проблем охорони навколишнього
середовища.
Тим більше, що чим дешевша шихта, тобто чим менше витрати на її
підготовку, тим дорожчий металургійний переділ. Таким чимом, витрати на
підготовку шихти значно знижують як технологічні, так і екологічні
проблеми в наступних операціях [4].
Ефективність виробництва, його технічний прогрес, якість продукції,
що виготовляється, багато в чому залежить від випереджаючого розвитку
виробництва нового обладнання, машин, станків, апаратів, від світового
упровадження

методів

техніко-економічного

аналізу,

що

забезпечує

вирішення технічних питань та економічну ефективність технологічних і
конструкторських розробок.
Темпи розвитку промислового виробництва узагальнено можна
охарактеризувати обсягом виробництва металів. За 6000 років людство
виробило близько 16 млрд. т металу, із них 11 млрд. т – за останні 40 років.
При цьому людство вкрай неефективно використовує природу. Забираючи з
неї мільярди тон природних ресурсів (паливо, руду, кисень, воду), в продукт
для споживання використовується усього 1% від їхньої загальної маси.
Відходи виробництва, що утворюються при цьому, з одного боку, наносятъ
непоправну шкоду навколишньому середовищу, з іншого боку, із ними
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губиться

велика

кількість

мінеральної

cиpoвини,

запаси

якої

не

відновлюються [5].
Безвідходна технологія — метод виробництва продукції, при якомy вся
сировина й енергія використовуються найбільш раціонально й комплексно в
циклі "сировинні ресурси — виробництво — споживач — вторинні
сировинні ресурси", а вплив цього виробництва на навколишнє середовище
не порушує його рівноваги.
Здійснення безвідходної технології не виключає деякого забруднення
навколишнього середовища енергетичними й матеріальними відходами, але
їхня величина дуже мала і наближається до величини відходів ідеального
виробництва на даному етапі науково-технічного прогресу.
Маловідходна

технологія

розглядається

як

проміжний

ступінь

безвідхідної технології, при якому ступінь впливу на природу не перевищує
норми відповідно до прийнятих значень гранично припустимої концентрації
(ГПК), а частина сировини переходить у відходи та спрямовується на тривале
збереження чи поховання.
Повернення відходів у виробництво дозволить знизити витрати
основних сировинних ресурсів. Таким чином, переробка відходів одночасно
вирішує ресурсні й екологічні задачі. Розвиток безвідхідної технології
відбувається за двома напрямками:
1) створення нових технологічних процесів, що до мінімуму зведуть
утворення різних відходів і побічних продуктів;
2) повне й ефективне використання відходів, що утворюються, та
побічних продуктів.
Використання відходів різних виробництв у якості сировинних і
енергетичних

ресурсів

є

одним

із шляхів

розвитку безвідходності

виробництва, зниження його енерго- і ресурсоємності.
Зараз на кожному виробництві упроваджують використання металевої
стружки. І в залежності від якісної оцінки стружки визначають в якому
виробництві її будуть використовувати.
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Оптимальною формою стружки треба вважати циліндричну та конічну
спіраль. У вигляді окремих відрізків довжиною 50 – l50 мм для
індивідуального й серійного виробництва та 30 – 80 мм для масового (табл.
1.1). Фактично, таку стружку одержати важко, часто обирають стружку з
менш придатною формою, в тому числі й у вигляді неперервної спіральної
стрічки.
Таблиця 1.1 Класифікація форми стружки
Якісна
оцінка
форми стружки

Оптимальна

Добра

Задовільна

Незадовільна

Форма стружки
Для
індивідуального та
серійного
виробництва
Спіральна,
відрізками
довжиною 50 – 150
мм
Неперервна
спіральна

Для масового виробництва
У
поточних В автоматичних
лініях
лініях

Спіральна,
відрізками
довжиною 30 80 мм
Крупно
подрібнена у
вигляді кілець
та напівкілець
Крупно подрібнена Неперервна
у вигляді кілець та спіральна
на півкілець
Дисперсна
пряма
стрічка, путана

Спіральна,
відрізками
довжиною 30 – 80
мм
Крупно
подрібнена
у
вигляді кілець та
напівкілець
Дисперсна

Неперервна
спіральна,
пряма
стрічка,
путана

Розвиток принципово нових технологій потребує тривалого періоду
часу. У даний час для зниження кількості відходів і створення екологічно
безвідходного виробництва проводяться наступні заходи:
-

реконструкція виробництва та удосконалення технологій з метою

зменшення кількості відходів, що утворюються;
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-

розширення

застосування

та

поліпшення

роботи

очисного

устаткування;
-

комплексна переробка сировини;

-

кооперування різних виробів із метою переробки й використання

відходів однієї галузі промисловості як сировину для іншої;
-

створення безвідхідних територіально-промислових комплексів.

Нормативними документами передбачають групи вторинних чорних
металів, що розрізняються за джерелами утворення [6]:
1) відходи при виробництві металів (питома вага цієї групи складає
приблизно 45,5 %);
2) відходи в металообробці (19,7 %);
3) відходи жужільних відвалів і заводських смітників.
Питомі величини утворення відходів, кг:
- на 1 т чавуну -30;
- на 1 т сталі -34;
- на 1 т прокату -2l 5.
1.2 Способи переробки відходів твердих сплавів
У наш час існують наступні способи переробки відходів твердих
сплавів [7]: механічний, хіміко-металургійний та гідрометалургійний. При
використанні цих способів, за винятком першого, у ході технологічного
процесу утворюються відроблені лужні, аміачні, кислотні та інші розчини, а
також можуть виділятися шкідливі гази (СОг, NO2, пари НСІ та інші), тобто
це потенційні екологічно-небезпечні виробництва. Практично всі вони
передбачають нагрів обробленого матеріалу до високих температур. У цих
способах потребуються широкий набір високотехнологічного обладнання,
виготовленого зі стійких до кислот та температурної дії матеріалів.
Традиційні способи переробки відходів твердих гідрометалургійних
методів отримання оксидів та солей виключенням із розчинів окремих

18

компонентів сплаву. До головних недоліків цих способів слід віднести їх
високу трудо- та енергоємність, втрати дефіцитних металів, пов’язані з
неповним

їх

вилученням

з

розчинів,

збільшена

екологічна

шкода

навколишньому середовищу.
Механічний спосіб переробки відходів по техніко-економічних та
екологічних характеристиках найбільш вигідний з точки зору продуктивності
та зносу елементів подрібнювачів.
У ОАО НПК «Механобр-техніка» розроблено механічний спосіб
переробки відходів твердих сплавів на віброщоковому подрібнювачі ВЩД
1З0х300 (рис. 1.1, 1.2)[8].

Рисунок

1.1.

Конструктивна

схема

вібраційного

щекового

подрібнювача ОАО "НПК" "Механобр-техніка"
У цьому подрібнювачі дві рухомі щоки 1 приводяться у коливальний
рух дебалансними вібраторами 2. Рухомі щоки змонтовані на рамі 3 на
пружних підвісках 4. Дебалансні вібратори зв'язані з шоками через пружні
елементи 6, що вирівнюють пікові навантаження, які передаються на привід.
Подрібнювач розташовано на площадці на "м'яких" амортизаторах 5, які
виключають передачу вібрацій на опорну конструкцію. При робочому ході
щоки 1 рухаються уперед та униз, здійснюючи подрібнення руди та додаючи
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додаткову швидкість матеріалу при розвантаженні. При холостому ході щоки
рухаються назад та уперед, забезпечуючи ефективне розвантаження
роздрібненого матеріалу.

Рисунок

1.2.

Конструктивна

схема

вібраційного

щекового

подрібнювача ОАО НПК «Механобр-техніка»
Отриманий на ВЩД продукт подрібнення направляють на кінцеве
подрібнення у КІД-300. Подрібнення матеріалу здійснюється безперервно
між бронями чаші та подрібнюючого конусу. При зближенні подрібнюю чого
конусу та чаші відбувається подрібнення матеріалу, а при їх взаємному
видаленні розвантаження подрібненого матеріалу. Матеріал перемішується у
камері подрібнення, яка виникає завдяки броням конусу та чаші через гнучку
трансмісію. При обертанні дебалансного вібратору виникає центробіжна
сила.
Метод вібраційної сепарації дозволяє досягти позитивного результату у
розділенні зерен твердого сплаву по формі та отримати до 80 – 90 зерен
кубоподібної форми, які необхідні для подальшої переробки.
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1.3 Способи пресування металевої стружки
1.3.1 Пакетування металевої стружки
Проблема використання металовідходів є частиною формування
економічних умов утворення безвідходного виробництва.
Одним з важливих резервів економії металу є використання відходів
металообробки в якості сировини для металургійного виробництва. Крім
того. стружка є цінною сировиною для порошкової металургії. При
відповідній обробці стружки, можна повернути у виробництво значну
кількість цінних матеріалів.
Основним способом утилізації металевої стружки в наш час є
металургійна

переробка

непідготовленої

стружки,

яка

відрізняється

порівняно низькою рентабельністю. При переплавці стружки витрати на угар
перевищують l5 – 30 %, при цьому вигорають, головним чином, залізо та
легуючі елементи [9].
Головною перевагою утилізації відходів механічної обробки у
знежиреному та окускованому вигляді є те, що усувається угар заліза та
легуючих елементів, значно знижуються витрати на транспортування
відходів, так як їх переробка може бути здійснена безпосередньо на тому
підприємстві, де вони виникають. Аналіз існуючих методів та обладнання по
підготовці металевої стружки до металургійної переробки показує, що
існуючі методи окускування стружки недостатньо ефективні. В зв'язку з цим
впроваджують пакетування стружки на лабораторному пакетуючому пресі, а
також на промисловому пресі БА 1330(рис.1.3)[10].
При пресуванні стружки вуглецевих марок сталей пакети розсипаються
на дрібні елементи одразу ж після виймання їх із преса. Це обумовлено тим,
що стружка вуглецевих марок сталі у процесі свого виникнення гартується та
нагартовується, що робить її твердою та крихкою. Kpiм того, oкремi витки
спіралеподібної стружки представляють собою гвинтову пружину, завдяки
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чому при пресуванні вона стискається, а при знятті навантаження приймає
початкову форму. В результаті чого, в'юноподібну та дрібноелементну
стружку вуглецевих сталей, пакетувати без попередньої підготовки не має
сенсу.

Рисунок 1.3. Звнішній вигляд промислового пресу БА 1330
Ідея попередньої підготовки вуглецевих сталей полягає в наданні їй
пластичних властивостей шляхом відпалу. Для запобігання та зменшення
окислення стружки у процесі відпалу розроблено спеціальний контейнер, в
якому

знаходиться

виготовляється

з

стружка
листової

у
сталі

спресованому
та

вигляді.

приєднується

за

Контейнер
допомогою

вивантажувальної рами преса БА 1330.
Запресована в контейнер стружка завантажується в піч та нагрівається
до температури 650; 750; 850 °С. Після охолодження стружка пресується.
Стружка пресується на першій східці, а потім поршнем на другій східці
завантажується в контейнер. Після відпалу вона виштовхується з контейнера
та відбувається її до пресування. Густина відпаленого пакету, який подається
на до пресовку складає 103 кг/м3. Після охолодження густина пакету складає
2х103кг/м3.
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Головними чинниками, які впливають на якість та густину пакету є
температура нагріву стружки, час витримки пакета в печі, зусилля
пресування та площа поперечного перетину.
1.3.2 Брикетування титанової стружки під дією коротких імпульсів
електричного струму
Спосіб полягає у тому, що стружку пресують при порівняно невеликих
тисках для високоміцних сплавів та пористості брикетів 50 %, а потім
проводять спеціальну МГД-обробку з використанням коротких імпульсів
електричного струму. Ця обробка дозволяє зв'язати спресовану стружку у
міцний брикет. На рис. 1.4. представлено пристрій для брикетування
стружки.

Рисунок 1.4. Пристрій для брикетування стружки: 1 – поздовжній
розріз устаткування; 2 – стружка;5 – прес-форма;6 – камера пресування; 7 –
камерадля спікання і завантажування; 8 – бункер для стружки; 9 – пуансон;
10 – реверсивний привід; 11 – розвантажувальне вікно; 12 – затвір з
приводом 13 для перекриття; 14 – електроди; 16 – шини; 17 – кабель; 18 –
джерело імпульсного струму;
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Електроопір контактів між частинками стружки значно більший, ніж
опір самих частинок стружки, тому при протіканні струму джоулева енергія
виділяється практично тільки у місцях контактів між частинками стружки, а
довжина імпульсу струму задається таким чином, щоб за час імпульсу
енергія

не

встигала

відводитись

із

зони

контактів

за

рахунок

теплопровідності (<0,001 с). Енергія, яка виділяється в контакті, забезпечує
нагрівання металу до 0,5 температури плавлення металу, при цьому
відбувається зварювання контакту, завдяки збільшенню пластичності металу
та тиску, який виник при розширенні нагрітого металу у контакті. Якщо
енергія, яка виділяється у контакті, достатня для розплавлення металу, тобто
у декілька разів більша, ніж у першому випадку, то відбувається розпад
контакту за рахунок розвитку магнітогідродинамічної нестійкості. Так як
контакти

мають

різні

розміри,

існує

широкий

діапазон

амплітуди

імпульсного струму, у якому відбувається процес брикетування.
Таким способом можна брикетувати стружку будь-якого виду та якості:
чисту, не окислену, забруднену змазкою, сильно забруднену та сильно
окиснену, а також подрібнений листовий брухт.
1.3.3. Установки разової дії
На порошок, розташований у прес-формі, діє нижній електрод-пуансон,
що передає зусилля від нижнього гідравлічного циліндра (рис. 1.5 )[12].
При запровадженні в дію верхнього гідравлічного циліндра за
допомогою верхнього електрода-пуансона здійснюється пресування порошку
залишковим (високим) тиском на завершальній стадії процесу. Гідравлічний
циліндр вводиться в дію та регулюється чотирибічним клапаном.
Електричну енергію для спікання подають від джерел постійного і
змінного струму. Прес-форма установлена на підтримуючих стержнях . Для
запобігання "влучення" змінного струму в джерело постійного струму
служить котушка індуктивності; щоб попередити «влучення» постійного
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струму в джерело змінного струму, послідовно йому включений конденсатор.
У ланцюг струму спікання послідовно включений опір. Різниця потенціалів із
частини цього опору через підсилювач передається на сигнальну котушку
сервоклапана.

Рисунок 1.5 Установка для електророзрядного спікання
Цей сервоклапан, має джерело живлення, керує різницею ходу
нижнього гідравлічного циліндра. В установці є регулюючий пристрій, що
спрацьовує при певному значенні напруги. Плавне регулювання постійного
струму від джерела здійснюється відповідно спаданню напруги між
електродами-пуансонами. Робоча рідина (масло) для живлення гідравлічних
циліндрів утримується в резервуарах, звідки подається за допомогою насосів.
Весь вузол електроспікання разом з гідравлічними циліндрами міститься в
захисному ковпаку.
В установках з еластичною прес-формою (рис. 1.6) можна виготовляти
деталі більш складної форми, ніж в установках із твердими прес-формами та
електродами-пуансонами[13].
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Рисунок 1.6 Схема і загальний вигляд установки високого тиску для
електророзрядного спікання в умовах ізостатичного пресування: 1 – матриця;
2 – верхній пуансон; 3 - нижній пуансон; 4 – нижній холодильник; 5 –
верхній холодильник; 6 – штуцер вакуумування; 7 – плита преса; 8 –
шпилька; 9 – підтримуюче кільце
У деяких випадках застосовують установку з еластичною пресформою. Металевий порошок завантажують у гумову або пластмасову форму
і поміщають у резервуар з маслом. При застосування силіконової гуми для
виготовлення таких форм, процес, що здійснюється в цій установці, можна
назвати електророзрядним (іскровим) спіканням в умовах ізостатичного
пресування, він особливо ефективний при спіканні активних, дещо
окислених порошків. Установка для такої обробки складається з керуючого
пристрою, джерела змінного струму, випрямляча, маслостанції та резервуара
високого тиску. На кінцях еластичної форми, заповненої порошком,
монтують графітові електроди, через які до порошку підводять струм. Тиск
масла (до 100 МПа) передається до порошку ізостатично через стінки
еластичної форми.
Металевий порошок, що перебуває під гідростатичним тиском,
нагрівається суперпозицією постійного й змінного струмів протягом 5...6 с.
Передбачається

можливість

вимірювання

температури

завантаженням
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термопари. Хоч внутрішня поверхня форми із силіконової гуми під час
відпуску завантаження частково обгоряє, зовнішня частина форми не
ушкоджується.

В

аналогічному японському апараті

тиск

так

само

створюється в гідростаті й передається до виробу, що спікається, через
гумову оболонку.
1.4 Висновок
Аналіз літературних даних свідчить про те, що використання вторинної
сировини е досить важливим для підприемств України для збільшення
конкурентоспроможності продукції та розвитку вітчизняних пілприємств
металургійного комплексу. Але на жаль не всі розглянуті методи дозволяють
отримувати довгомірні електроди потрібних розмірів, якості та шільності.
При впровадженні вторинної сировини у металообіг, металеві відходи
потребують попередньої обробки: подрібнення до однакових розмірів
фракцій та обезводнення.
Наявність у стружці МОР погіршує якість ії брикетування, різко
знижує металургійну цінність виготовлених з неї брикетів. Якщо стружку з
домішкою мастильно-охолоджуючої рідини пакетувати чи брикетувати в
холодному стані, то щільність і якість отриманих пакетів та брикетів значно
нижча від шільності переробленої, сухої, очищеної від МОР стружки.
При пакетуванні та брикетуванні отримують не досить міцні заготівки,
тому проводять додаткову обробку для того, щоб зробити виріб достатньо
міцним. Використовуючи, наприклад, МГД-обробку.
При використанні методу холодного пресування високоміцні леговані
та інші високоміцні сплави фактично не піддаються пресуванню, оскільки
для їх пресування необхідний ще більш високий тиск, а використання такого
тиску

веде

до

продуктивності.

підвищення

собівартості

продукції

та

зниженння
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Головним же загальним недоліком двох останніх способів є те,
щопроцес брикетування відбуваеться в глуходонній прес-формі, причому
один зі струмопідводів здійснюється до нерухомого дна. Таке рішення не
дозволяє робитти довгомірні брикети у напівбезперервному режимі. За такою
схемою можна отримувати тільки один брикет обмежених габаритами
матриці розмірів.
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2 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1 Матеріали дослідження
У

якості

матеріалу

дослідження

використовується

стружка

жароміцного сплаву ЕП-609-Ш звичайної якості, що постачається із НВО
«Зоря-Машпроект». Хімічний склад представлений у табл. 2.1
Таблиця 2.1 Хімічний склад сталі 07Х12НМБФ-Ш по масі, %
Cr
Ni
Si
Mn Mo
V
Nb
C
P
S
Zr
Fe
10,5- 1,4- 0,6 0,6 0,35- 0,15- 0,05- 0,05- 0,03 0,02 0,02 Решта
12,0 1,8
0,5
0,25 0,15 0,15

2.2 Опис експериментальних установок
2.2.1. Електрошлакова установка
Для переплаву виготовлених з компактованої стружки електродів буде
використана електрошлакова установка А-550 (рис.2.1) [14].
2.2.2. Установка вертикального пресування для виготовлення
витратних електродів
Для

дослідження процесу пресування

металевих матеріалів із

накладенням електричного струму була розроблена методика проведення
експериментів і сконструйована проста в обслуговуванні дослідна (модельна)
установка вертикального пресування, що спроможна створити зусилля до 2
тонн (рис. 2.2)[15]. До складу установки входить нерухомий піддон 1,
матриця 2, засипний конус 3, пуансон 4, важільний механізм 5зв'язаний з
пуансоном та електричне джерело живлення 6.
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Рисунок 2.1 Схема електрошлакового переплаву: 1 – електрод; 2 –
струмовідвід; 3 – водо охолоджуваний кристалізатор; 4 – шлакова ванна; 5 –
електрична дуга; 6 – рідка металева ванна; 7 – зливок; 8 – піддон; 9 –
трансформатор.

Рисунок 2.2 Лабораторна установка для пресування стружки: 1 –
нерухомий піддон; 2 – матриця; 3 – засипний конус; 4 – пуансон; 5 –
траверза; 6 – джерело живлення
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Нерухомий піддон виготовлено із мідної плити, до якої приєднується
один кінець вторинної обмотки джерела живлення.
Матриця складається з набору однакових металевих кілець з
внутрішнім діаметром 50 мм і висотою 8 мм кожне. Кільця монтуються в
єдиний блок висотою 100 мм. Матриця встановлюється на один із
струмопідводів джерела живлення, а саме на мідний піддон. Другий
струмовідвід підведено до пуансона.
Дозавантаження шихти під час пресування здійснюється механізмом
шпалерного типу. Пуансон, який здійснює зворотно-поступальний

рух

встановлюється на одній осі з матрицею. Діаметр пуансона - 49 мм.
У

якості

джерела

енергії

для

електричного

нагрівання

використовується трансформатор для контактного зварювання типу ТК-1601.
Трансформатор характеризується тим, що він має можливість ступінчатого
регулювання напруги на вторинній обмотці. Підведення струму гнучкими
струмопідводами від клем трансформатора здійснюється за вертикальною
Загальний

вигляд

дослідно-промислової

установки

комбінованого

пресування дисперсних матеріалів зображено на рис. 2.3.
На цій установці є можливість виготовляти довгомірні електроди будьякої довжини. У отриманих зразках досліджували густину та міцність на
розрив.
2.3 Технологічні параметри і працездатність системи
Для

забезпечення

необхідних

технологічних

параметрів

працездатності установки до її складу входить ряд наступних систем:
- система електричного живлення;
- гідравлічна система;
- система водо- та газопостачання;
- система автоматизації.

i
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Для подачі струму всередину камери пресування (на пуансон i шихту
використовуються рухомі водоохолоджувачі герметичні струмопідводи
виготовлені з набору мідних листів. Для створення певної величини струну з
метою нагрівання шихти у камері є два струмопідвода.
Проведено ряд експериментів з одним джерелом нагрівання i
визначено, що однобічний струмопровід проводить до нерівномірного
нагрівання шихти по перетину матриці.

Рисунок 2.3 Загальний вигляд устаткування для пресування стружки
Тим самим доведено, що для рівномірного нагрівання для більших
діаметрів доцільно використати кілька джерел живлення. Струм плавно
зростає в міру прогрівання всієї маси шихти. Цьому сприяють фізичні явища,
що відбуваються у місцях зіткнення окремих шматочків. Спочатку окремі
шматочки шихти контактують в умовах, коли поверхні перебувають у
твердей фазі. У міру прогрівання й оплавлення контактуючих поверхонь між
ними виникають рідкі містки, опори яких знижується. У цьому зв'язку
знижується й загальний oпip усього об'єму, що нагрівається.
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Струм зростає, тепловиділення розповсюджується по всьому об'єму,
але в конкретному поперечному перерізі воно визначається значенням площі
перетину. Оскільки об’єм неоднорідний, то і потужність виділяється
нерівномірно в локальних областях. Тому при завершенні циклу нагрівання в
об'ємі, що піддається Пресуванню, мають місце твердо- і рідко фазові зони.
Під впливом зовнішнього тиску шматочки шихти деформуються, а рідина
частково

заповнює

простір

між

ними.

Спресована

порція

шихти

приварюється до попередніх порцій, при цьому отримуємо міцний
зварювально-спресований електрод.
Час нагрівання може змінюватися шляхом зміни підведеної напруги. Зі
збільшенням напруги на 1-3 В зростає потужність і час нагрівання
скорочvєтъся. Занадто повільне нагрівання призводить до відсутності рідкої
фази, а швидке до її надлишку при відносно холодній середині шматків
некомпактної шихти. Потужність, що забезпечує оптимальну швидкість
нагрівання, визначається за умови присутності в об'ємі, що нагрівається, обох
фаз - твердої і рідкої. У цьому випадку виходить найбільш щільний електрод.
Межа з'єднання окремих порцій, практично не проглядається.
Причиною неоднорідності є однобічне розташування струмовідводів. 3
метою

отримання

рівномірного

нагрівання

шихти

необхідно

розповсюджувати підведення електричної енергії по всій площі пуансона, що
стискається з шихтою.
Гідравлічна система установки для пресування шихти складається з
маслостанції, гідроциліндрів, золотників, високонапірних шлангів і пульта
управління. Станція гідропривода складається з маслонасоса, трьох клапанів,
двох розподілювачів, які розповсюджують масло і двох мановакууметрів для
вимірювання тиску.
Існує дистанційний пульт керування гідравлічною системою, шо
реалізує наступні команди:
- включення маслостанції;
- підведення струмопідводів;
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- стискання (пресування);
- відведення струмопідводів;
- виключення маслостанції.
Пресування виконується за допомогою пуансона, робоча частина якого
виготовлена з бронзи. Для зменшення теплових навантажень передбачено
охолодження

робочої

частини.

Переміщення

пуансона

здійснюється

механізмом який складається з шести роликів та двох напрямляючих.
Відхилення пуансона під час переміщення за направляючими не
перевищує +/-1 мм, такі допуски дозволяють забезпечити вільне переміщення
пуансона вздовж внутрішньої поверхні матриці.
Система

автоматизації

дозволяє

максимально

спростити

та

стабілізувати технологію виробництва витратних електродів, а також
спростити роботу оператора. Автоматизація підвищує продуктивність через
скорочення часу підготовки на кожну операцію. Сучасна автоматизація
широко використовує комп’ютери, що сприяє прискоренню розвитку
технологічних процесів і дозволяє повністю аналізувати процес у цілому.
Система керує всіма виконавчими механізмами і підтримує ведення процесу
в автоматичному режимі.
Пуансон опускається для попереднього ущільнення шихти, що
регулюється за допомогою датчиків тиску. Після цього стискаємо рухливі
верхні та нижні струмовідводи, що підведені до трансформатора струму,
який подає потрібний струм для попереднього нагрівання шихти. Після
нагрівання шихти віджимається верхній контакт і до упору опускається
пуансон. Потім підіймаємо пуансон що звільнити місце для свіжої шихти.
Матрицю заповнюють свіжою порцією і повторюють пресування до
отримання необхідної висоти витратного електрода, що після охолодження
опускається в нижню частину установки.
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2.4 Підготовка обладнання
Для проведення експериментів, щодо пресування стружки жароміцного
сплаву підготовлене наступне устаткування: камера, пуансон, матриця, більш
потужне джерело живлення. При цьому підвищена геометричність камери та
зв’язаних з нею вузлів завантаження шихти і витягування витратного
електрода.
На матриці посилено охолодження вузлів ущільнення. Для підвищення
щільності електродів, що пресуються установлено трансформатор з
максимальним струмом 12 кА. Установлені прилади контролю спаду напруги
на вузлах трансформатор - струмопідвід, трансформатор - матриця , пуансонматриця та змонтований пристрій для контролю температури матеріалу, що
пресується.
2.5 Підготовка стружки до пресування
Після перевірки працездатності установки, підготовляється шихтовий
матеріал до пресування.
На установці були відпрацьовані технологічні параметри пресування
різних сортів і фракцій металевої шихти та стружки, а саме: стружки
вуглецевої сталі та жароміцного сплаву ЕП609-Ш та корольків зі вмістом
металу приблизно 50%.
Якщо стружка забруднена емульсією, то вона проходить спеціальну
підготовку. Спочатку її дроблять для того, щоб отримати шматочки
однакового розміру. Після подрібнення стружку промивають, видаляючи
масло, змащення, пил і інші шкідливі речовини. Потім її висушують,
обдуваючи повітрям, з потім поміщають у піч, підігріту до 343 К. Стружка,
підготовлена таким чином, готова для пресування. Її дозована подача до
матриці здійснюється за допомогою вібропостачальника.
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Шихта у вигляді стружки являє собою суміш елементів різної форми та
розмірів. Це залежить від способу обробки та режимів різання. Досить часто
стружка має дуже велику довжину, яка перевищує розміри робочого
простору матриці. У цьому випадку стружка потребує подрібнення. Для
однорідної шихти її також бажано подрібнювати.
Таблиця 2.2 Питома вага шихти, що може використовуватися
Матеріал

Маса, кг/м3

Стружка вуглецевої сталі

280

Стружка ЕП609-Ш

1290

Корольки

2100

Стружка утворюється за рахунок деформації та зсуву ріжучою
частиною інструмента. При цьому внутрішні напруження досягають
величезних

значень,

перевищуючих

межу

міцності

матеріалу,

що

обробляється.
Виявлено, що при стисканні елементів стружки між собою виникає
велика кількість мікроконтактів, це пов’язано з тим, що стружка має складно
деформовану структуру (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 Контакт двох елементів стружки
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3 однієї сторони поверхня ступінчата, а з іншої гладка ,але дуже
нагартована, що призводить до відшарування поверхневих шарів при
стисканні.

Якщо

стружка

забруднена

змащувально-охолоджувальною

рідиною, потрібно її відмити і висушити. Для цього використовують
центрифугування. Шихта з великим вмістом неметалевих включень також
потребує попередньої підготовки. Її бажано подрібнювати та піддавати
магнітній сепарації З урахуванням викладеного розроблена методика
підготовки шихти:
-відмивання стружки від мастильно-охолоджувальної рідини або
кускової шихти від поверхневих забруднень;
-подрібнення стружки до елементів, що не перевищують 15-20 мм;
-подрібнення шихти з великим вмістом неметалевих включень з
наступною магнітною сепарацією.
На рис. 2.5. представлено технологічну схему пресування заготовок.

Рисунок 2.5. Технологічна схема пресування заготовок І – суцільний
перетин; ІІ – порожнистий; а) завантаження некомпактної шихти; б)
попереднє стискання і нагрівання всієї порції шихти до температури вище 0,5
Тпл; в – осадження та приварювання порції до зпресованої маси; г)
проштовхування порції разом з електродом униз; д) підйом пуансона
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2.6 Висновок
При впровадженні вторинної сировини у металообіг, металеві відходи
потребують попередньої обробки: подрібнення до однакових розмірів та
обезводнення.
Для виготовлення якісних довгомірних заготовок для переплавлення
методом ЕШП запропоновано методику проведення експериментів і просту в
обслуговуванні дослідну установка вертикального пресування. Підтверджено
працездатність установки і запропонована технологічна схема .
Для проведенні експерименту з жароміцною стружкою досліджено
технологічні параметри і працездатність систем. Для того, щоб установка
добре працювала до її складу входять ряд систем, електричного живлення,
гідравлічна система, система водо - та газопостачання система автоматизації.
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3 ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
3.1 Тепловий розрахунок
Отримані зразки довжиною до 1000 мм, які використовуютьсяв якості
витратних електродів, переплавлялися ка електрошлаковій установці (типу
А-550). Процес виготовлення електришлакових зливків включає наступний
комплекс технологічних операцій 1) підготовка печі до плавки; 2) старт та
стабілізація електришлакового процесу; 3) основний період плавки (переплав
витратного електрода); 4) формування верхньої частини зливка; 5)
охолодження розплаву в кристалізаторі;б) вилучення зливка та огарка
електрода.
3.1.1Визначення корисної потужності

Корисна потужність разом з потужністю теплових втрат складає
загальну потужність агрегату.
Таблиця 3.1 Хімічний склад жароміцного сплаву ЕП-609-Ш.
Cr
10,512,0

Ni
1,41,8

Si
0,6

Mn
0,6

Mo
0,350,5

V
Nb
C
0,15- 0,05- 0,050,25 0,15 0,15

P
0,3

Fe
Решта

Таблиця 3.2 Хімічний склад шлаку марки АН-295
Марка
шлаку

АН295

Хімічний склад,%

Властивості

Al2O3 CaO SiO2 MgO CaF2 tпл,0C

γж, т/м3

ρ.10-3,Ом

52

2,4

3,1-5,8

28

2,5

6,0

15

1410
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Для

раціонального

вибору

агрегату,

необхідно

визначити

температурний інтервал кристалізації заданого сплав. Температуру початку
плавлення (Тс) обчислимо з урахуванням хімічного складу витратного
електрода:
Тс = Тпл – Ʃ {(Тс)іx [n]}, К

(3.1)

де [n] – вміст елементу у витратному електроді,%;
(Тс)і – питоме (на 1,0% вмісту елемента) зниження температури плавлення
чистого заліза (1812К).
Відповідно за цим рівнянням визначають i температуру кінця
плавлення (Тл):
Тл = Тпл - Ʃ{(Тл)і x[п]}, К
Визначення температури солідусу:
Тс =1812-(41+18,64+14,88+16+32+23,5+55,2+5,54+2,67+3,9)=1598К
Визначення температури ліквідусу:
Т =1812 - (16,08 + 10,88 + 3,2 + 18,2 + 0,85 + 1,02 + 2,78 + 1,29 + 2,1) =1756К
Відношення температури поверхні рідкої ванни до температури
плавлення знаходиться в межах 1,1 для легкоплавких металів, в тому числi i
для заліза. Тому температура поверхні ванни рідкого металу:
Тпов = Тлx 1,1 =1,1x 1756=1931К
Корисна потужність (Ркор ) витрачається на нагрівання металу до
температури плавлення (Тпл ), його перегрівання (ΔТпер = Тпов - Т пл) i складає:
Ркор = [Ств (Тпл –Тп)+q+Ср +ΔТпер ]xМпл , кВт

(3.2)

де Тп - початкова температура металічної шихти, К;
Ств - середня теплоємність твердого металу в інтервалі температур (Тп-Тпл),
кДж/(кг*К);
q - питома теплота фазових переходів першого роду, кДж/кг;
Ср - теплоємність рідкого металу, кДж/(кг*К);
Мпл - масова швидкгсть плавки, кг/с.
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Враховуючи, що температура перегрівання складає:
ΔТпер = Тпов - Тпл=1756 - 1598= 157 К
Середня питома теплоємність Ств для хромо-нікелевих сталей
становить 0,55 – 0,65 (МДж/т*К),обираємо С =0,6 МДж/т*К.
Питома теплота (q) всіх фазових переходів при нагріванні та плавленні
для сталей становить 240-285 (МДж/т) для розрахунків приймаємо q =260
МДж/т.
Середня теплоємність рідкого металу (Ср) для сталей становить 0,65 0,85 МДж/(кг К), для розрахунку приймаємо Ср =0,7 МДж/(кг*К)
Корисна потужність (Ркор) визначається зміною ентальпії витратного
електрода від початкової температури (t0) до температури плавлення (tпл)
перегріву (Δtпер) рідкого металу:
Ркор = Мпл [Ств(tпл – t0) + q + Ср*Δtпер] = 0,06[0,6*(1756-293)+260+0,7+157] =
21,5 кВт
3.1.2 Тепловий розрахунок кристалізатора

Теоретична потужність, що необхідна для розплавлення 1 кг металу
дорівнює.
Q = 89 кВт
Потужність, яку необхідно виділити у шлаковій ванні згідно з
дорівнює:
Qдж= 178 кВт
Площа контакту шлаку зі стінкою кристалізатора.
кр

Fшл = Пкр * hшл, м2
де Пкр – періметр кристалізатора.
кр

Fшл = 2*(0,5+0,35)*0.315= 0.536 м2

(3.3)
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Конструктивно-технологічний параметр:
Fη =

кр

Fшл

(3.4)

Fм

Fή = 0,536 / 0,175 = 3,060
Так як стінки кристалізатора будуть вільно омиватись, то ефективна
поверхня охолодження в даному випадку буде рівною:
кр

Fеф = Fшл

(3.5)

Fеф =0,536
Середнє теплове навантаження стінки кристалізатора у районі
шлакової ванни дорівнює:
, Вт/м

2

(3.6)

qcт = (778*0.4)/0.536 =81 кВт/м2
Середній питомий тепловий потік, у каналах, що охолоджують.

, Вт/м2

(3.7)

qв = 81 кВт/м2
Коефіцієнт запасу приймаємо рівним 1,3.
Максимальне значення питомого теплового потоку до води буде
рівним:
, Вт/м2

(3.8)

𝐪𝐦𝐚𝐱
= 1,3*81=105 кВт/м2
в
Критичний тепловий потік буде дорівнювати:
, Вт/м2
qкр = 4,42*104*1.50.5*(3*101,3).0.33 = 357082 кВт/м2 = 3.57 MВт/м2

(3.9)
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3.1.3 Розрахунок температури поверхні каналу, що охолоджує
Швидкість води у каналу, що охолоджують приймаємо рівною 1.5 м/с,
а перетин для каналів охолодження 0,002 м. Таким чином, витрати води у
кристалізаторі та піддоні буде рівним:
Vв.кр = Fк*υ*γв, м3

(3.10)

Vв.п = Fк*υ*γв, м3
Vв.кр = 0.00175*1.5*1000 = 2,625 м3
Vв.п = 0.0035*1.5*1000 =5.25 м3
Підігрів води у каналі охолодження визначається:
∆tв = (0.75*Qдж)/(Св*Vв)

(3.11)

∆tв.кр = (0.75*778)/(4.19*2,6) = 53 0C
∆tв.п = (0.75*778)/(4.19*5,25) = 26,5 0C.
Середня температура води у каналі, що охолоджує:
ср

t в = t вх
в +

∆tв 0
, C
2

(3.12)

ср

t в.кр. = 20+0.5*53 = 46,5 0C
ср

t в.п. = 20+0.5*26,5 = 33 0C
Середній недогрів води до температурі кипіння:
ср

t нед = t кип − t в , 0C
tнед = 100 – 46 = 54 0C
tнед = 100 - 39= 61 0C
Reкр = 15000
Reп = 120000
Prкр = 6.9; Prп = 3.5
Nuкр = 105; Nuп = 416
λв. кр = 5.9 кВт/(м*0C)
λв. п = 6.5 кВт/(м*0C)

(3.13)
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αконв
=
в

Nu∗λв
dекв

(3.14)

2
αконв
в.кр. = (105*5.9)/0.01 = 62323 кВт/м
2
αконв
в.п. = (105*6.5)/0.08 = 33832 кВт/м

Середня температура поверхні каналу, що охолоджує:
t вст = t в +

qв 0
αв

, C

(3.15)

t вст = 102 0C.

3.2 Розрахунок положень та розмірів
3.2.1 Визначення параметрів зливка та робочого простору печі

Виходячи з завдання Dсл = 1000мм
Значення κсл вибираються з технологічних умов наступної переробки
зливка:
- для ковальських зливків від 2,0 до 2,5;
Діаметр циліндричних сортових сталевих зливків (γтв=7,8 т/м3)
становить:

Dсл  (0,32...0,34)  3 М , м
Геометричні розміри кристалізатора визначаються з урахуванням
лінійної усадки металу (αл) при кристалізації і охолодженні згідно виразу:
Dкр
Dсл

  л  1   л  Т  1,015...1,025 ,

Dкр =0,24*1,025=0,25 м
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і формування шлакового гарнісажу Δг (що дорівнює 0,002…0,003 м)


Вкр   л  Всл  2   Г , м

(3.16)


Вкр =1,025*0.24+2*0,003=0,25 м

Отриманий лінійний розмір Вкр  округлюється

до найближчого

стандартного значення Вкр в розмірному ряду, прийнятому для виготовлення
кристалізаторів ЕШП.
За розміром Вкр уточнюють визначальний розмір зливка Всл :

 Вкр  2   Г
Всл 
,м

л

(3.17)


Всл =(0,25 – 2*0,003)/1,025=0,23 м

чи масу зливка:
М сл = Bсл *  сл *  тв *  ф =60кг

Висота кристалізатора-виливниці Lкр з урахуванням формули (3.18)
дорівнює:

Lкр  Lсл  hшл  l

(3.18)

Lкр =1,2*1000=1,2 м

де Δl – конструктивний розмір для розміщення колекторів системи
охолодження і бортового відсмоктування відхідних газів.
На основі дослідних даних
Lкр =

(1,2…1,4) Lсл

Кут між твірною і віссю кристалізатора становить 5°. Цей нахил
забезпечує зручність добування зливка з кристалізатора.
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Висота кокілю формуючої частини кристалізатора-ковзання:

Lк.кр  (0,3...0,7) Lсл ,
Lк.кр =0,5*1000=0,5

Для

переплаву

(наплавлення)

(3.19)

м

потрібного

зливка

необхідно,

в

загальному випадку “n” електродів, довжина витратної частини яких
дорівнює:

Lр.ел  Lсл / K з2.сл , м

(3.20)

L р.ел =1000/1,53=653 мм

де K з.сл =

n  Fел
- лінійний коефіцієнт заповнення зливка
Fсл

Fел =П*R^2=0,0039*3,14=0,012 м

Fсл= 3,14*(0,05)^2=0,0078 м
Fел, Fсл – площа поперечного перерізу відповідно електрода і зливка, м2.
Необхідна повна довжина електродів складає:

Lел  Lр.ел  lог , м

(3.21)

Lел =653+1500=2163мм

де lог – довжина непереплавляємої частини електрода – огарка, який
досягає

довжини lог=1,5 м.

Довжина витратних електродів згідно з виразом разом з довжиною
зливка визначає висоту печі ЕШП і, відповідно, вартість металоконструкцій.
Тому необхідно забезпечити максимальне значення коефіцієнта заповнення
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(Кз.сл) з урахуванням умов формування зливка і теплопередачі в шлаковій
ванні, що впливають на техніко-економічні показники ЕШП.
В

якості

визначеного

лінійного

розміру

перерізу

електрода

приймаються для круглого (dел).
Для одноелектродної печі з кристалізатором-виливницею та круглим
перерізом зливка діаметр електрода приймається рівним :
d ел  k з.кр  Dкр

(3.22)

де kз.кр(коефіцієнт заповнення кристалізатора) вибирається виходячи з
місткості печі :
-

для печей місткістю від 2 до 4,0 т. - kз.кр=(0,5…0,65)

-

для печей місткістю від 4,0 до 15 т. - kз.кр=(0,55…0,7)

-

для печей місткістю більше 15,0 т. - kз.кр=(0,6…0,75).
d ел =0,5*0,25=0,125 м

Рисунок 3.1 Ескіз робочого простору монофілярної печі ЕШП (N=1)
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3.2.2 Розрахунок положення електродів в шлаковій ванні

Занурення електродів у шлак визначається необхідною відстанню між
торцем електрода і дзеркалом рідкометалевої ванни.
Для збільшення чистоти металлу це занурення обирається рівним:
hел=(0,4…0,5)dел(aел),

(3.23)

hел= 0,4*125=50 мм
(менші значення обирають для великих печей з массою зливка більше 10 т).
Це максимально допустиме занурення електродів у шлакову ванну
також визначається обсягом теплових втрат шлакової ванни через бокову
поверхню в систему охолодження кристалізатора. Вираз показує,що для
покращення теплоенергетики шлакової ванни доцільно використовувати
декілька електродів замістьодного,коли при відносно великому коефіцієнті
заповнення кристалізатора (kз.кр) можна отримати мінімальну глибину
шлакової ванни.
3.2.3 Розрахунок параметрів шлакової ванни
Застосування тієї чи іншої марки шлаку визначається конкретними
технологічними умовами переплаву метала заданого хімічного складу.
Кількість

шлаку

в

ванні

повинна

забезпечувати

стабільність

рафінуючої здатності під час всієї плавки.
Досвід експлуатації промислових печей показує, що кратність шлаку
(kшл) складає від 2,0 до 5,0 % від маси зливку, тобто маси шлаку (mшл).
mшл  k шл  M сл  (0,02...0,05)M сл , т

mшл=0,02…0,05*60=1,2…3 кг

(3.24)
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Глибина шлакової ванни при піднятому витратному електроді для
кристалізатора діаметром Dкр орієнтовно дорівнює:
hшл  0,037

M сл

 шл.ж  Dкр 2

,

(3.25)

hшл =0,037*(0,06/(2,6*0,0625))=0,0135=0,135 ,м

Маса рідкого шлаку буде дорівнювати:
mшл = Vшл ∙ γшл , кг

(3.26)

де 1,1- коефіцієнт, який враховує втрати шлаку при наведенні шлакової
ванни;
γшл-ж - густина рідкого шлаку (різного хімічного складу), дорівнює 2,2…2,8
т/м3;
Fкр – площа поперечного перерізу кристалізатора, м2.
При цьому об’єм шлакової ванни (м3) без електродів дорівнює:
Vшл 

mшл

 шл .ж

;

(3.27)

Vшл =0,003/2,4=0,00125 ,м3
із зануреними електродами:
Vшл  ел  Vшл  hел  Fел  hел  шл  Fкр ;

(3.28)

Vшл ел = 0,00125+0,05*0,049=0,0037 ,м3

де Fел  n  Fел (1) - площа поперечного перерізу n електродів, м2.
Витрати шлаку на утворення гарнісажу дорівнюють:
mшл  г  Пел   г  н.сл   шл.ж  ,
mшл  г =0,392*0,002*0,164*2400*2,198=0,66 кг

(3.29)
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де Пел- периметр електрода;
δг- товщина гарнісажу (для розрахунків приймається рівною 0,003-0,004 м);
 н.сл - лінійна швидкість наплавлення злитка, м/год;
 - час плавки, год.

Зменшення маси шлаку внаслідок його випаровування з поверхні
шлакової ванни за час плавки дрівнює:
mшл.вип.  kвип. Fкр  Fел  ,

(3.30)

mшл.вип. =1,2*10^(-6) кг

де kвип. – коефіцієнт випаровування шлаку [кг/(м2∙К)] ; (максимальне
його значення дорівнює 1,5∙10-5 кг/(м2∙К)).
3.3 Електричний розрахунок
3.3.1 Визначення електричного опору шлакової ванни
Активний електричний опір шлакової ванни (Rшл) плавки, як
нелінійного струмоприймача, визначається з урахуванням симплексів
геометричних розмірів в залежності від співвідношення (hшл-ел/hшл) та
коефіцієнта заповнення тигля (k3.T):
hшл−ел

k1 = f (

hшл

);
d

k 2 = f(k з.т ) = √ ел ;
D
т.екв

Dт.екв = 1,129*ат
0,08

k1 = f (

0,18

k2 = √

) = 0,44;

0,2
0,452

= 0,665;

(3.31)
(3.32)
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Dт.екв=1,129*0,4=0,452;

Згідно отриманим значенням приймаємо коефіцієнти:
k1 = 1,26; k2 = 0,31.
Тодi шуканий активний електричний опір шлакової ванни дорівнює:
R шл = k1 ∗ k 2 ∗

ρ
Dт.екв

, МОм

(3.33)

р - питомий електроопір шлаку, МOм.
R шл = 1,26 ∗ 0,21 ∗

8,0
= 6,9 МОм
0,452

3.3.2 Визначення електричних параметрів
Робочий струм печі складає:
P

Iшл = √ шл , кА
R

(3.34)

шл

Iшл = √
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= 2,5 кА
6,9

Напруга у шлаковій ванні:
Uшл = Iшл ∗ R шл = √Pшл ∗ R шл , В

(3.35)

Uшл = √0,069 ∗ 25000 = 41В

3.3.3 Визначення електричного опору електродів
Для низко

та середньо

вуглецевих

сталей

відносна магнітна

проникність матеріалу електрода, що залежить від напруженості магнітного
поля, яка створюється струмом Iшл , може бути визначена рівнянням[8]:
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𝐼шл

[(𝜇𝑟 )ед ]ср ≈ 5,1 ∗ 10 (П )

−0,9

ед

[(𝜇𝑟 )ед ]ср

(3.36)

2500 −0,9
≈ 5,1 ∗ 10 (
= 293
)
3,14 ∗ 0,2
5

де Iшл - А; П - периметр поперечного перерізу витратного електрода, м
Еквівалентна глибина проникнення електромагнітного поля в матеріал
електрода (𝛿е.ед ), при частотг f=50Гц дорівнює:
𝛿е.ед ≈ 70,7√

𝜌ел
(𝜇𝑟 )ед

(3.37)

0,5 ∗ 10−6
𝛿е.ед ≈ 70,7√
= 0,00171 м
293

де ρел - питомий електроопір сталей вiд температури нагріву, Oм*м
(при температурі електрода 700°С ):
- для вуглецевих та підшипникових сталей – 0,5 * 10-6 Ом*м;
- для хромистих сталей - 0,8*10-6 Ом*м;
- для корозійностійких сплавів - 1,0*10-6 Ом*м
- для жаростійких сталей - 1,0*10-6 Ом*м
- для жароміцних - 1,16*10-6 Ом* м
- для електротехнічних сталей - 1,4*10-6 Ом*м
Активний опір електрода на змінному струмі відрізняється від його
опору на постійному струмі та може бути визначений по наступному виразу:

Rел=kм*kд*Rел.ом+Rел.к

(3.38)
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де kм, - коефіцієнт, що враховує валив поверхового ефекту, який
залежить вiд магнітних властивостей металу (що дорівнює 3,16- для не
магнітних металів; 4,45-для магнітних)
kд - коефіцієнт додаткових втрат, що враховує ефект близькості, втрати
в контактах, металоконструкціях (для одноелектродних печей kд = 1,1 – 1,15 ;
для багато електродних – kд = 1,15-1,3).
R ел.ом =

ρ∗lел

(3.39)

Fел

де Iел ,Fел – відповідно довжина та площа поперечного перерізу
електрода, м, м2;
𝜌 - питомий опір матеріалу електрода, Ом*м;
Відповідно, для даних умов активний опір витратного електрода
складає:
R ел.ом = k м ∗ k д ∗ ρ ∗ lел
R ел.ом = 4,45 ∗ 1,15 ∗ 0,5 ∗ 10−6

1

(3.40)

Fел

4 ∗ 0,6
= 0,049 мОм
3,14(0,2)2

Аналогічно активний електроопір огарка електрода:
R ел.ом = 4,45 ∗ 1,15 ∗ 1,25 ∗ 10−6

0,4 ∗ 4
= 0,081 мОм
3,14(0,2)2

де 1,25*10-6 – питомий електроопір електрода при 14000С, мОм
Сумарний активний електроопір витратного електрода складає:

Ʃ Rел.ом = Rел.ом + Rог

(3.41)

Ʃ Rел.ом = 0,049+0,081 = 0,13м*Ом

3.3.4 Визначення індуктивного опору електрода

Індуктивний
зовнішнього:

опір

електрода

складається

з

внутрішнього

та
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Xел =Xвнутр. + Xзовн.

(3.42)

Внутрішній індуктивний опір залежиться від типу печі та кількості
електродів, а визначається лише геометричними розмірами електродів,
фізичними властивостями металу та частотою струму:
𝑋внутр = 12,05 ∗ 10−6 √𝜇гед ∗ 𝜌ед ∗
𝑋внутр = 12,05 ∗ 10−6 √293 ∗ 0,5 ∗ 10−6 ∗

𝐿ед
𝑑ел

(3.43)

1∗4
= 4,3 ∗ 10−6 Гн
2
3,14 ∗ (0,2)

Для довгого (Lел>>dел) прямолінійного провідника круглого перерізу
може бути визначений по формулі:
𝑋зовн. = 2 ∗ 𝐿ел (𝑙𝑛
𝑋зовн. = 2 ∗ (𝑙𝑛

4∗𝐿ел
𝑑ел

− 0,75) ∗ 10−7

(3.44)

4∗1
− 0,75) ∗ 10−7 = 4,491 ∗ 10−7 Гн
0,2

Сумарний індуктивний опір електрода, з урахуванням фазового кута
складе:
𝑋ел = 2𝜋 ∗ 𝑓Гц (𝑋внутр. + 𝑋зовн. )
(3.45)
𝑋ел = 2 ∗ 3,14 ∗ 50 (43 + 4,491) ∗ 10−7 = 1,724 Гн

3.3.5 Визначення вторинної напруги
Визначаємо робочий ступінь вторинної напруги U2 електропічного
трансформатора:
2
𝑈2 = 𝐼шл ∗ 𝑍 = 𝐼шл ∗ √(𝑅шл + 𝑅ел.ом )2 + 𝑋ел

𝑈2 = 2,5 ∗ √(6,9 + 0,13)2 + 1,7242 = 18,6 В

(3.46)
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3.3.6 Вибір трансформатора
Для

живлення

ЕШП

змінним

струмом

промислової

частоти

використовують спеціальні трансформатори типу ЭОЦНШ, які мають
глибину регулювання 2,5-4, велике число ступенів (до 90) вторинної напруги
з дискретністю змінення 0,3 – 2,4В.
Для даного комплексу можливо застосувати трансформатор типу
ЭОИН – 2000/10 де 2000-потужність, кВА; I – 10,7-14 кА; U-93,7 – 71,4-41,7
В.

Це

однофазний

електропіч

ний

трансформатор

з

можливістю

переключення під навантаженням.

3.3.7 Розрахунок потужностей
Енергетичний баланс ЕШП складається у вигляді балансу потужностей
(кВт або %):
Рс=Рпол+ƩРт.п+ƩРе.п

(3.47)

де Рс - активна потужність, що береться з електричної мережі;
ƩРт.п - потужність, що компенсує теплові втрати, котра дорівнює:
(Qфут +Pизл +Qисп = 84,5 кВт) Рпол = 51 кВт;
ƩРе.п - потужність, що компенсує електричні втрати при перетворенні в
електропічному

трансформаторі

та

при

передачі

по

вторинному

струмопроводу ЕШП (складає 15-20%).
Тепловий к.к.д. печi складає:
𝜂Т =
𝜂Т =

Рпол
РƩ
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≈ 0,376 = 37,6%
135,5

Електричний к.к.д. печі складає:

(3.48)
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𝜂ел =
𝜂ел =

РƩ
Рс

(3.49)

135,5
≈ 0,847 = 84,7%
135,5 + 24,39(18%)

Загальний к.к.д. складає:
𝜂 = 𝜂Т + 𝜂ел

(3.50)

𝜂 = 0,31 = 0,31%

3.3.8 Питома витрата електроенергії
Для оцінки енергоємності процесу ЕШП слугує питома витрата
електроенергії, яка складає:
𝑊пит =
𝑊пит =

𝑃Ʃ
𝜂∗𝐸ме

(3.51)

135,5
кВт ∗ ч
= 2914
0,31 ∗ 0,15
т

3.4 Складання теплового балансу ЕШП

В нашому випадку тепловий баланс буде мати вигляд:
Qел.т. = Qкор. + Qт.п.
де

(3.52)

Qел.т – теплота, яка видалена електричним струмом.

Qкор. – теплота, яка іде на нагрів та плавлення зливка.
Qт.п. – теплові втрати [17].
Qт.п. = Qвід.кр. + Q від.п. + Qп.шл.
де
піддону

(3.53)

Qвід.кр, Qвід.п – теплота, яка відведена водою з кристалізатору та
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Qп.шл. – теплові втрати через шлакову ванну випроміненням.
Тривалість фіксованого періоду плавки дорівнює 8 годинам. Теплова
енергія яка видалена електричним струмом рахується за законом ДжоуляЛенца:

Qел.т. = I2*Rшл*t, Дж

(3.54)

Qел.т.=2.96*10-3*162002*3600*8 = 2237248510 Дж = 2237 МДж.
Теплота, яка відводиться водою з кристалізатора та піддона рахується
за формулою:
Qвід = Св*m*(tк -tп), Дж

(3.55)

Qвід.кр. = 4190*12*1000*12 = 603360000 Дж = 603 МДж,
Qвід.п. = 4190*2.4*1000*58 = 583248000 Дж = 583 МДж.
Теплота, яка відводиться водою з кристалізатора та піддона рахується
за формулої:
Qп.шл.= Qел.т.*0.05
Qп.шл.= 2237*0.03= 111 МДж,
Qт.п. = 603 + 583 + 111 = 1297 МДж,
Qкор. = 1300 МДж,
Qел.т. = 1300 + 1297 = 2597 МДж.

(3.56)
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4 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІНА ЧАСТИНА
4.1 Обґрунтування науково-технічної актуальності теми
Україна є одним із лідерів країн-виробників металів у світі і займала до
2008 року 7 місце за обсягом виробництва сталі і 3 місце — за обсягом
експорту металопродукції. Країна входить до десятка найбільших виробників
і експортерів металу. Частина продукції, яку виробляють металургійні
підприємства, становить 30 % загалом у промисловому виробництві і 42 %
від загальних обсягів експорту України. Понад 80 % металопродукції
експортується до країн Європи, Азії, Близького Сходу, Південної Америки.
Але на сьогоднішній день актуальними є питання переробки різноманітних
металевих

відходів,

які

утворюються

при

виробництві

та

обробці

металопродукції. Все частіше виникає необхідність переробки знову здобутих,
відпрацьованих металів або залишків після демонтажу металоконструкцій.
Особливо це стосується кольорових металів та їх сплавів, серед яких визначену
групу складають некомпактні фрагментовані відходи сплавів. До таких
відносяться стружка, висічка, обрізь, мілкий брухт та інші. Утилізація
перерахованої сировини є вигідною як з економічної, так і з соціальної точки
зору, так як дозволяє заощаджувати матеріальні та енергетичні ресурси, а також
сприяє зменшенню забруднення навколишнього середовища. Утилізація
вищезазначеної сировини є вигідною як з економічної, так і з соціальної точки
зору, тому що дозволяє заощаджувати матеріальні та енергетичні ресурси, а
також сприяє зменшенню забруднення навколишнього середовища. Подібні
відходи мають малу насипну масу та підвищену вологість, частіше всього
забруднені залишками

змочуваних матеріалів та оксидної плівки. Тому

переробка їх в традиційних печах для виплавки кольорових металів
характеризується значними втратами на угар, а отримана металопродукція
містить підвищену кількість неметалічних включень.
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Спосіб електро-шлакового переплаву запобігає окисненню металу
оскільки плавлення відбувається в шарі рідкого шлаку, проходячи через який
метал ще і активно рафінується. Також застосування даного процесу дозволяє в
широких межах варіювати технологічними параметрами плавки, зокрема
складом і температурою шлаку. Під час рідкофазної відновлювальної плавки
фізико-хімічні процеси, що протікають у рідкій ванні, містять у собі термічне
розкладання складних з'єднань, відновлення оксидів металу, плавлення
шихти й утворення рідких фаз, поділ металевої й шлакової фаз.
4.2 Мета та завдання НДР
Мета НДР полягає у визначені оптимального методу утилізації відходів
металевої стружки методом електро-шлакового переплаву.
Завдання НДР:
1.

Аналітичний огляд фахових наукових публікацій, що розглядають

методи утилізації відходів.
2.

Розробка методики проведення дослідження;

3.

Аналіз результатів дослідження та з’ясування оптимальних

параметрів переплаву;
4.

Узагальнення

отриманих

результатів

і

формулювання

рекомендацій щодо удосконалення технології;
5.

Оформлення роботи та підготовка до захисту.

4.3 Розрахунок планової собівартості НДР
Планова собівартість виконання НДР, як один з найважливіших
економічних показників, відображає рівень матеріальних та трудових витрат,
а її планування забезпечує отримання необхідних результатів при
мінімальних

витратах.

Складання

кошторису

наступним калькуляційним статтям[20]:

НДР

здійснюється

по
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1) Заробітна плата дослідницького персоналу;
2) Єдиний соціальний внесок;
3) Матеріали, які необхідні для проведення досліджень;
4) Витрати на спеціальне устаткування для проведення досліджень;
5) Витрати, пов'язані із службовими відрядженнями;
6) Інші прямі невраховані витрати;
7) Накладні витрати.
4.3.1 Витрати на заробітну плату науково-дослідницького персоналу
Визначення витрат на заробітну плату ведеться на основі даних по
трудомісткості етапів НДР та окремим виконавцем. У роботі приймали
участь:
1) старший науковий співробітник (с.н.с) – відповідальний виконавець;
2) інженер-дослідник;
3) технік.
Трудомісткість етапів проведення НДР (табл. 4.1) визначається відповідальним
виконавцем теми на основі його досвіду в кінці виконання всієї науково-дослідницької
роботи.
Таблиця 4.1 Трудомісткість етапів проведення НДР
Трудомісткість по виконавцям, люд/днів
Назва етапів НДР

Відповідальний
виконавець теми,
с.н.с.

Інженердослідник

Технік

1

2

3

4

Отримання та уточнення
завдання

1

1

–
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Продовження таблиці 4.1
1

2

3

4

Аналітичний огляд публікацій з
теми

–

10

–

Розробка методики
дослідження

8

10

–

Заготовка матеріалів

2

1

4

Підготовка робочого місця

–

9

10

Виготовлення зразків

1

3

10

Проведення вимірів
досліджуваних етапів НДР

1

8

10

Обробка результатів

8

4

-

Всього:

20

49

38

В табл. 4.2 наведені дані по оплаті виконавців НДР. Денна заробітна плата
визначається, як відношення місячної заробітної плати до "умовного" місяця,
який дорівнює 22 дні при п'ятиденному робочому тижні.
Таблиця 4.2 Розрахунок фонду заробітної плати виконавців НДР

Посада

Відповідаль
ний виконавець
теми, СНС

Трудомісткість,
людо-днів

25

Місячна
плата, грн

3400

Денна
заробітна
плата, грн.

109

Загальний
розмір
основної
заробітної
плати, грн
2725

61

Продовження таблиці 4.2
Інженердослідник
Технік

55

2000

91

10010

34

1300

60

2040

Всього:

14775

4.3.2 Відрахування до єдиного соціального внеску
Відрахування до єдиного соціального внеску (В) складає 36,3 % від
суми загальної заробітної плати і включають:
В=14775 · 0,363 = 5363,3 грн.
4.3.3 Витрати на необхідні матеріали для проведення експерименту

Для виконання даної НДР використання спеціального устаткування не
планувалось, а використовувалось устаткування, яке задіяне для робіт у
широкому спектрі господарсько-договірної тематики. Тому ця стаття в
собівартості НДР не враховувалася. Кількість основних і допоміжних
матеріалів, які витрачаються на виконання НДР, вартість матеріалів та
витрати на них приведені в табл. 4.3. Транспортно-заготівельні витрати (Втр)
складають 10% від планової вартості використаних матеріалів, тоді загальні
витрати на матеріали складуть:

Втр = 1,1*11057=12162.7 грн.
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Таблиця 4.3 Вартість матеріалів, необхідних для виконання НДР
Найменування
матеріалів

Одиниця

Ціна за

вимірювання одиницю,

Загальна
Кількість

вартість, грн.

грн.
Металевий

т

4300

2,5

10750

невитратний електрод
виготовлений із
сталі марки ЕП-609-Ш
Флюс АН-295

кг

Електроенергія

кВт*год

12,8

20

256

51

1

51

Усього

11057

4.3.4 Інші прямі невраховані витрати

Ця стаття включає всі витрати на проведення НДР, які не ввійшли у
попередні статті. При проведенні даної роботи, такі витрати приймались на рівні 10 % від
нарахованих:
Він= 0,1 (14775+ 5363,3 +12162.7) = 3230 грн.

4.3.5 Розрахунок накладних витрат

Сумарна величина накладних витрат включає в себе наступні статті:
а) заробітна плата адміністративно-управлінського, господарського
та допоміжного персоналу з єдиним соціальним внеском;
б) витрати по допоміжному виробництву;
в) витрати по утриманнюта експлуатації виробничихплощ;
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г) вартість придбання та витрати на утриманнята експлуатації
устаткування та приладів універсального характеру;
д) витрати по охороні праці та техніці безпеки;
е) витрати на підготовку кадрів;
ж) витрати на силову електроенергію;
з) інші витрати.
Відсоток накладних витрат складає 16% від суми всіх прямих витрат по
НДР. Таким чином для даної НДР сума накладних витрат складатиме:
Вн=0,16* (14775 +5363,3 + 12162,7+3230)= 5681,7грн.

4.3.6 Розробка планової калькуляції собівартості НДР

Під калькуляцією собівартості розуміється розрахунок витрат на
реалізацію мети науково-дослідної роботи котра наведена у табл. 4.4.
Таблиця 4.4 – Планова калькуляція собівартості НДР
Статті витрат
Загальна заробітна плата

Грн.

%

14775

44

5363,3

13,79

12162,7

25,11

Витрати на проведення
експериментів

–

–

Витрати на службові
відрядження

–

–

Відрахування до єдиного соціального
внеску
Витрати на матеріали
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Продовження таблиці 4.4
Інші прямі втрати

3230

7,83

Накладні витрати

5681,7

9.32

Всього

41211,77

100

4.4 Визначення очікуваних результатів НДР та розрахунок
показників економічної ефективності

Для визначення очікуваних результатів та показників економічної
ефективності будемо користуватися так званою «бальною» методикою.
Згадана методика застосована на оцінці ймовірної ефективності роботи за
деякими шкалами, а саме за шкалами важливості розробки, можливості
використання результатів, теоретичної важливості та рівня новизни
дослідження і нарешті, за шкалою складності розробки. Частина суммарного
економічного ефекту, що утворюється за рахунок кожної зі шкал,
позначається умовно відповідно номеру шкали коефіцієнтів (К1, К2, К3, К4).
Наведемо системи оцінки за кожною шкалою. Спочатку розглянемо
шкалу важливості розробки. Коефіцієнт К1 може приймати значення 1, 3, 5, 7
чи 8 у випадках:
1. Робота ініціативна, не є завданням будь-яких директивних органів чи
частиною комплексної програми - 1 бал;
2. Робота виконується за угодою про науково-технічне співробітництво
- 3 бали;
3. Робота являє собою частину відомчої програми - 5 балів;
4. Робота являє собою частину відомчої комплексної програми з
елементами впровадження результатів - 7 балів;
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5. Робота являє собою частину міжнародної комплексної програми - 8
балів.
Коефіцієнт К2 може приймати такі значення:
1. Результати розробки можуть бути використані тільки в данному
підрозділі - 1 бал;
2. Результатами розробки може користуватися тільки одна організація 3 бали;
3. Результати розробки можуть бути використані в багатьох
організаціях - 5 балів;
4. Результатами розробки можуть користуватися споживачі в межах
галузі — 8 балів;
5. Результатами

розробки

можуть

користуватися

споживачі

в

різнихгалузях - 10 балів.
Коефіцієнт Кз може приймати такі значення:
1. Робота являє собою аналіз, узагальнення чи класифікацію відомої
інформації, такі результати вже отримувались попередньо у даній галузі - 2
бали;
2. Протягом виконання роботи отримано нову інформацію, яка
конкретизує уявлення щодо сутності досліджуваних процесів – З бали;
3. Внаслідок виконання роботи отримано нову інформацію, що
частково змінює уявлення щодо природи досліджуваних процесів - 5 балів;
4. Внаслідок виконання НДР створено нові теорії, методики або щось
подібне - 6 балів;
5. Отримана інформація формує суттєво нові уявлення, що не були
відомі раніше - 8 балів.
Коефіцієнт К4 може приймати такі значення:
1. Роботу виконує один підрозділ, витрати менше 20000 грн. - 1 бал;
2. Роботу виконує один підрозділ, витрати від 20 до 100 тис. грн, -З
бали;
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3. Роботу виконує один підрозділ, витрати від 100 до 200 тис. грн, -5
балів;
4. Робота виконується багатьма підрозділами, витрати від 200 тис.грн.
до 1млн. фн. - 7 балів;
5. Робота виконується багатьма організаціями, витрати більш 1 млн.
грн. - 9 балів.
Загальна оцінка визначається як добуток коефіцієнтів:
де К1 – коефіцієнт важливості розробки
К2 – коефіцієнт можливості використання результатів
К3 – коефіцієнт теоретичної значимості та рівня новини
К4 – коефіцієнт складності розробки
Таблиця 4.5 – Результати бальної оцінки річної економічної ефективності
НДР
Позначеня
показник

Сутність

ефективнос-ті

показників

НДР
1
К1

2
Важливість
розробки

Бальна
Оцінка
ефективно-сті
3

використання

4
Робота являє собою

5

частину відомчої
програми

Можливість
К2

Характеристика НДР

Результатами розробки
8

результатів

можуть користуватися в
межах галузі
Внаслідок виконання

Теоретична
К3

значимість та
рівень новини

роботи отримано нову
5

інформацію, що частково
змінює уявлення щодо
природи досл. проц..
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Продовження таблиці 4.5
К4

Складність
розробки

1
роботу виконує один
підрозділ, витрати менше
20000 грн.

У відповідності з табл. 4.5 величина Б у нашому випадку дорівнює:
Б=5*8*5*1=200,
де Б – загальна оцінка ймовірної ефективності роботи.
Умовний економічний ефект Ен складає:
Ен=500*Б -Ен*Вндр,

(4.57)

де 500 – умовна вартість одного балу;
Ен–нормативний коефіцієнт ефективності (Ен=0,5...2,0 в наших
розрахунках обираємоЕн=2);
Вндр - витрати на виконання НДР.
Ен = 200*500-0,5*5681,7= 97159,5 грн.
Коефіцієнт умовної економічної ефективності складає:
Ееф=97159,5 / 41211,77=2,35
Розрахований коефіцієнт умовної економічної ефективності свідчить
про економічну доцільність проведення даної НДР.
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ
Вступ
Охорона праці — це система правових, соціально-економічних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних
заходів та засобів, спрямованих на збереження

життя, здоров'я і

працездатності людини в процесі трудової діяльності. Діюча на підставі
відповідних законодавчих та інших нормативних актів. Існує закон України
«Про охорону праці» згідно з яким жодна науково-дослідна робота не
повинна виконуватись, якщо умови праці не відповідають чинним
нормативно- правовим актам про охорону праці.
Постійний розвиток науки та техніки потребує введення нових
технологій у процеси промислового виробництва. В той же час дефіцит
сировинних джерел, та їх висока вартість вимагає виконання більш
економічних

та

ефективних

видів

обробок

металів.

Водночас

із

впровадженням нових технологій, слід дотримуватись усіх вимог щодо
охорони праці та довкілля. Згідно закону «Про охорону праці» жодна
розробка не може бути впроваджена у виробництво, якщо вона не відповідає
вимогам охорони праці. Саме тому надзвичайно важливе значення відіграє
питання створення належних умов для праці, що в свою чергу дозволить
знайти потенціальні фактори ризику, зберегти здоров'я людей, підтримувати
на належному рівні їх працездатність.
виключення

професійного

Головною метою охорони праці є

травматизму

і

запобігання

виникнення

професійних захворювань з одночасним забезпеченням комфорту при
максимальній ефективності праці [21].
Метою даного розділу є аналіз небезпечних та шкідливих чинників,
які можуть виявлятися при роботі в електрошлаковому цеху, а також
розробка заходів, спрямованих на забезпечення безпечних умов праці.
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5.1 Організаційні питання охорони праці на підприємстві

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець
створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що
затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади

з

питань

нагляду

за

охороною

праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби
охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають
відповідну підготовку.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання
функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на
договірних

засадах,

які

мають

відповідну

підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і
заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних
виробничо-технічних служб.
Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони
праці мають право:
-видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові
для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від
них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;
-вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених
законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і
не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативноправових актів з охорони праці;
-зупиняти

роботу

виробництва,

дільниці,

машин,

механізмів,

устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють
загрозу життю або здоров'ю працюючих;
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-надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності
працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.
Припис

спеціаліста

з

охорони

праці

може

скасувати

лише

роботодавець. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі
ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці
фізичною особою.
В НТУУ "КПІ" працюючих більше 50 осіб, тому було створено службу
охорони праці

відповідно

до

типового положення, що затверджується

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони праці (Частина перша статті 15 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 ).
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо
Згуровському М.З..
Керівником служби охорони праці на факультеті є Кармугин К.Б, на
кафедрі ФХОТМ Яковлев В.Т, в лабораторії 011-9 Волкотруб Н.П.
5.2 Опис лабораторії
Дослідження проводилися в лабораторії, що має наступні розміри:
довжина -8 м, ширина -6 м, висота стелі - 3 м. Площа лабораторії складає 48
м , об'єм лабораторії - 144 м . У лабораторії розташовані робочі місця трьох
чоловік. Отже, на одну людину приходиться 16 м площі і 48 м об'єму
лабораторії, що відповідає будівельним нормам Згідно СНиП 2.09.02-85 [22]
площа виробничого приміщення, що припадає на одного співробітника,
повинна бути не меншою за 4,5 м, а об'єм виробничого приміщення, що
приходиться на одного співробітника - не меншим за 15,5 м2. Допоміжні
приміщення відповідають вимогам СНиП 2.09.04-87.
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Рисунок 5.1 -План-схема лабораторії
1- Піч опору СШОЛ;2- Трансформатор;3- Піч ЕШП;4- Прилад контролю
параметрів;5- Генератор;6- Шафа;7- Стіл;8- Стіл;9- Індукційна піч; 10Предметний стіл
5.3 Дослідження мікроклімату
Мікроклімат виробничих приміщень - це сукупність параметрів повітря
у виробничому приміщенні, які діють на людину у процесі праці, на його
робочому місці, у робочій зоні.
Роботи, які проводяться на дільниці, виконуються стоячи, пов'язані з
ходінням, переміщенням невеликих вантажів (до 10 кг) та супроводжуються
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помірними фізичними навантаженнями, відносяться до категорії II б робіт.
Витрати енергії при виконанні таких робіт складають 232... 293 Дж/с.
Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 [21] , для робіт категорії II б повинні
забезпечуватися метеорологічні умови, наведені в табл. 5.1.
Таблиця 5.1 Оптимальні величини температури, відносної вологості та
швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень
Фактор мікроклімату

Оптимальне

Допустиме

Фактичне

Висновок

7...9

нижче

Холодний період року
Температура повітря,°С

17-19

13.. .23

допустимої
Відносна вологість повітря,

40...60

не більше 75

60...65

%
Швидкість руху повітря, м/с

в межах
оптимальної

0,2

не більше 0,4

0,2...0,4

в межах
допустимої

Теплий період року
Температура повітря,°С

20...22

15...30

19...20

в межах
допустимої

Відносна вологість повітря,

40...60

70

60...70

%
Швидкість руху повітря, м/с

в межах
допустимої

0,3

0,2...0,5

0,2...0,4

в межах
допустимої

Проаналізувавши отримані числові значення параметрів мікроклімату в
розглянутому приміщенні, можна зробити висновок про їхню відповідність
існуючим нормативам. Дотримання умови мікроклімату в межах норми
забезпечується: у холодний період підігрівом приміщення радіаторами з
теплоносієм водою, нагрітої до температури 50-80°С, кондиціонуванням; у
теплий період – кондиціонуванням.
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5.4 Освітленість лабораторії
Серед чинників зовнішнього середовища, що впливають на організм
людини в процесі праці, світлу відводиться одне із чільних місць. Адже
відомо, що майже 90% всієї інформації про довкілля людина отримує через
органи зору.
Вплив світла на життєдіяльність людини вивчений досить добре. Воно
впливає не лише на функцію зору, а й на діяльність організму в цілому:
посилюється обмін речовин, збільшується поглинання кисню і виділення
вуглекислого газу.
Джерелами штучного освітлення в лабораторії є люмінесцентні лампи.
Для

місцевого

освітлення

використовуються

лампи

розжарювання.

Освітлення, що забезпечує зорові роботи, є важливим чинником в організації
та проведенні роботи, тому що сприяє рівномірному розподілі яскравості в
полі зору. Воно повинно відповідати нормативному значенню Е. Згідно зі
ДБН В.2.5-28-2006

роботи, що виконуються при проведенні науково-

дослідницької роботи, відносяться за характеристикою зорової праці до робіт
середньої точності з найменшим розміром об'єкта розпізнавання від 0,5 до
1,0, тобто до IV розряду зорової праці та до під розряду “а” зорової праці. За
таких умов Е, дорівнює 750-300 лк. У лабораторії де проводились дослідження
здійснюється природне бокове і штучне освітлення. Для природного освітлення в
кімнаті передбачено наявність трьох вікон, розмірами одне 3x2,5 м і два інших
2,5х2,5, які повністю забезпечують кімнату світлом, в світлий період дня. Під час
проведення дослідження у лабораторії зорові роботи, які проводяться ,мають
четвертий розряд та відносяться до робіт середньої точності. Розмір об'єкта
розпізнання складає 0,5... 1 мм. Для робіт даного виду норма освітленості
складає 300 лк (ДБН В.2.5-28-2000). На всіх робочих місцях дільниці
освітленість складає 300 лк., тому система освітлення відповідає прийнятим
нормам [21].
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5.5 Теплове та інфрачервоне випромінювання
Джерелом

теплового

та

інфрачервоного

випромінювання

є

елетрошлакова установка А-550.
Теплове

випромінювання

—

спільний

процес

конвекції

і

теплопровідності, при якій враховується температура всіх тіл, які мають
температуру

вище

абсолютного

нуля.

Тобто

це

електромагнітне

випромінювання з безперервним спектром, що випускається нагрітими
тілами за рахунок їх теплової енергії., це є свічення тіл, зумовлене
нагріванням.
Залежно

від

температури

тіла,

що

випромінює,

теплове

випромінювання може належати різним діапазонам.
При наявності відкритих джерел опромінення (нагрітий метал, скло,
відкрите полум'я) допускається інтенсивність опромінення до 140,0
Вт/м2Величина опромінюваної площі не повинна перевищувати 25%
поверхні тіла працюючого.
Для захисту від теплового та інфрачервоного випромінювання
використовуємо теплоізоляційні матеріали для робочих поверхонь, що є
джерелами випромінювання теплоти.
Спецодяг

повинен

мати

захисні

властивості,

які

виключають

можливість нагріву його внутрішніх поверхонь на будь-якій ділянці до
температури 313 К (40ºC) у відповідності з спеціальними ДСТами (ГОСТ
12.4.176-89, ГОСТ 12.4.016-87).
5.6 Загазованість та запиленість
Джерелом загазованості та запиленості є пари які утворюються під час
плавки.
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Загазованість - це наявність різноманітних газів у повітрі робочої зони,
які, потрапляючи в організм людини через органи дихання, шкіряний покрив,
шлункове кишковий тракт, можуть спричинити отруєння й враження органів
і систем життєзабезпечення. У зв'язку з цим сучасні методи виявлення
отруйних речовин у повітрі й захист від них мають велике значення для
забезпечення сприятливих умов для роботи.
Однією з особливостей ЕШП являється видалення шкідливих речовин
із шлакової ванни . Але пари, котрі утворюються під час плавки не
потрапляють в зону дихання робочого персоналу, тому що вони видаляються
вентиляційною системою. Концентрація шкідливих речовин на дільниці
складає 1,1... 1,7 мг/м3 , що відносяться до 3-го класу небезпеки (від 1,1 до 10
мг/м3) згідно ГОСТ 12.1.007-80 . Наслідки знаходження працівників в
загазованій атмосфері цеху – відхилення в стані здоров'я, професійні
захворювання [22].
Отже, оператор на пульті управління, котрий знаходиться на відстані 7
м від печі, має можливість знаходитися там без спеціальних засобів захисту
безмежну кількість часу.
5.7 Електробезпека в лабораторії
Електробезпе́ка — це система організаційних та технічних заходів і
засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного
впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і
статичної електрики. Правила електробезпеки регламентуються правовими і
технічними документами, нормативно-технічною базою. Знання основ
електробезпеки

обов'язкове

для

персоналу,

обслуговуючого

електроустановки і електроустаткування.
Приміщення в якому було проведено науково-дослідну роботу
відноситься до приміщень підвищеної небезпеки, тому що в лабораторії є
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велика кількість електроустаткування, велика кількість дротів, та металічна
поверхня приладів які під’єднанні до мережі.
В лабораторії електрошлакових технологій спостерігається: відносна
вологість повітря, яка не перевищує 75 % протягом тривалого часу; наявність
високої температури, яка перевищує 35 °C протягом тривалого часу;
наявність струмопровідного пилу; струмопровідної підлоги (металевої); [22].
Для уникнення враження електричним струмом в лабораторії:
1) забезпечили недоступність струмопровідних частин устаткування від
дотику (огородження струмонесучих частин, що передбачено конструкцією
електроустаткування; ізоляція та інше);
2) здійснили заземлення корпусу електроустаткування;
3) здійснили перевірку електросистеми перед експлуатацією устаткування,
задля виявлення пошкоджень;
4) вилучили небезпеку враження при появі напруги на корпусах, кожухах, та
інших частинах електроустаткування, використанням подвійної ізоляції,
захисним заземленням;
5) забезпечили всі електроустановки засобами орієнтації.
В лабораторії можливо отримати ураження електричним струмом якщо
не дотримувати правил поведінки в лабораторії, чи якщо одне із захисних
покриттів зламається.
5.8 Пожежна безпека
Поже́жна безпе́ка — стан об'єкта, при якому з регламентованою
ймовірністю виключається можливість виникнення та розвитку пожежі і
впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист
матеріальних цінностей.
Пожежна профілактика передбачає заходи із запобігання та ліквідації
пожеж. Для оцінки ймовірності виникнення пожежі при виробничому
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процесі в ОНТП-24-86 введена класифікація усіх виробництв за ступенем
пожежної небезпеки.
В процесі дослідження ми використовуємо не горючі матеріали, які при
відновленні,

спіканні

та

плавленні

знаходяться

у

розпеченому

чи

розплавленому стані. У зв’язку з цим приміщення лабораторії за ступенем
пожежної небезпеки згідно з ОНТП-24-86 віднесемо до категорії «Г».
З метою запобігання пожежі в лабораторії забороняється:
- палити;
-зберігати

пальні

та

легкозаймисті

матеріали,

не

пов’язані

з

технологічним процесом;
- використовувати електронагрівальні прибори у побутових цілях;
-користуватись
некаліброваними

зіпсованим

електричними

електричним
запобіжниками,

устаткуванням,
не

заземленими

електроприладами;
- захаращувати проходи та виходи;
-захаращувати проходи до засобів гасіння пожежі (вогнегасників,
вентильних пожежних кранів).
Усі електрощити повинні бути закриті і постійно знаходитись у
хорошому стані та не захаращуватись сторонніми предметами.
У лабораторіях усі установки живляться електричним струмом, тому
для їх гасіння використовуються вогнегасники типу ОУ-2, ОУ-5 (при напрузі
220В) та порошкові вогнегасники (напруга до 1000 В) – МГС (порошок на
основі графіту) чи ПК (порошок хлоридів натрію та калію).
Відповідальні особи перед закриттям приміщення проводять ретельний
огляд. Перекривають воду та знеструмлюють усі установки. Ключі здають
черговому вахтеру.
Співробітники

чи

студенти,

що

виявили

виникнення

пожежі,

зобов’язані:
- викликати пожежну допомогу за телефоном 5 - 01 (міський – 101);

78

- прийняти усі заходи до урятування людей та гасіння пожежі усіма
доступними засобами гасіння пожежі [21].

Рисунок 5.2 План евакуації з приміщень цокольної частини співробітників кафедри
ФХОТМ
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ВИСНОВКИ
1.Наведена загальна класифікація відходів і способи підготовки до
утилізації і перероблення.
2.Були розглянуті загальні способи переробки металевих відходів.
3.Представлена технологія виготовлення витратних електродів зі
стружки методом пресування.
4.Представлений опис установки і наведена методика переробки
сплавів за допомогою такого метода переплаву спеціальної металургії як
електрошлаковий переплав.
5.Описана електрошлакова установка характеризується простотою в
обслуговуванні, мобільністю, тобто, можливістю без особливих змін
використовуватись для плавки іншої сировини. Крім того вона вимагає
значно менших капітальних затрат при виготовленні та введенні в
експлуатацію.
6.Розрахованні

технологічні

параметри

переплаву

витратного

електрода виготовленого зі стружки жароміцного сплаву ЕП-609-Ш методом
електрошлакового переплаву.
7.Розрахований коефіцієнт умовної економічної ефективності свідчить
про економічну доцільність проведення даної НДР.
8.Всі шкідливі чинники і фактори відповідають вимогам Законодавству
України з охорони праці.
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CONCLUSIONS

1.Provides a general classification and methods of preparation the
accumulated waste for disposal and recycling.
2.Were considered common ways of processing metal wastes.
3.Presented technology electrode production from shavings alloys method of
pressing.
4.Provide a description of the installation and provides processing method of
alloys using a method of melting metals as special electroslag melting.
5.Presented and described electroslag setting is characterized by ease of
maintenance, mobility, ie the ability to be used without any changes for melting
different materials. In addition, it requires significantly less capital expenditures in
the manufacture and commissioning.
6.Сalculated technological parameters of melting consumable electrode
produced from shavings heat-resistant alloy by electroslag remelting.
7.Calculated

cost-effectiveness

ratio

of conditionaldemonstrates

economic feasibility of this research.
8.Harmful factors and all factors meetLegislation of Ukraine for safety.

the
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