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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка вміщує 97 сторінок, 8 таблиць та 34 рисунків, 30 

літературних джерел та 3 додатки. 

Магістерська дисертація присвячена проблемі виготовлення 

великотоннажних порожнистих сталевих зливків методом ЕШП. 

Мета дослідження. Визначення доцільності виготовлення 

великотоннажних порожнистих зливків, що виплавляються методом 

електрошлакового переплаву. 

Об'єкт дослідження.  Процес виготовлення великотоннажних сталевих 

зливків методом ЕШП. 

Методи дослідження та апаратура. У роботі використані сучасні 

розрахункові методи досліджень, що дозволяють встановити закономірності 

процесів ЕШП. Ці методи включають: математичне моделювання (чисельний 

експеримент). 

 Практичне значення отриманих результатів. На основі виконаних 

досліджень встановлено, що технологія ЕШП має можливості для 

виготовлення великотоннажних порожнистих сталевих зливків.  

Технологія безпечна з питань охорони праці та екології. 

 

Ключові слова. СПЕЦІАЛЬНА МЕТАЛУРГІЯ, ЕЛЕКТРОШЛАКОВИЙ 

ПЕРЕПЛАВ, ЗЛИВОК, ВЕЛИКОТОНАЖНИЙ ЗЛИВОК. 
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ABSTRACT 

 

Explanatory note contains 96 pages, 8  tables and 34 figures, 30 references. 

Master's thesis deals with the problem of large manufacturing hollow steel 

bars by ESR. 

The purpose of the study. Determining the feasibility of manufacturing 

large hollow ingots, investment casting electroslag remelting method. 

The object of the study. The manufacture of large steel ingots by ESR. 

Methods and apparatus. We used advanced computational research 

methods that allow us to establish patterns of ESR process. These methods include 

mathematical modeling (numerical experiment). 

 The practical significance of the results. Based on the studies found that 

the ESR technology has the capacity to manufacture large hollow steel ingots. 

The technology is safe on health and the environment. 

 

Keywords. SPECIAL METALLURGY, ELECTROSLAG REMELTING, 

INGOT, LARGE SIZE INGOT. 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ 

АЕС – атомна електростанція; 

ЕШП – електрошлаковий переплав; 

ЕШП ДС – електрошлаковий переплав за двоконтурною схемою; 

ЕШП РМ – електрошлаковий переплав з рідким металом; 

ЕШНу – електрошлакове наплавлення укрупнення зливків; 

ЕШН РМ – електрошлакове наплавлення з рідким металом; 

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина; 

ІЄЗ – інститут електрозварювання; 

СС – концентрація вуглецю в сталі, %; 

R – локальна швидкість охолодження К/с; 

G – градієнт температур, К/м; 

С – питомий тепловміст, Дж/(кг∙К); 

ρ – густина, кг/м
3
;  

λ – теплопровідність, Вт/(м∙К); 

L – прихована теплота кристалізації, Дж/кг; 

f  – доля твердої фази в двофазній зоні; 

T  – температура, К; 

α – коефіцієнт теплопередачі; 

ε – приведений коефіцієнт чорноти; 

81067,5   – константа Стефана-Больцмана. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. У багатьох галузях промисловості для 

виготовлення відповідальних деталей і вузлів (ротори турбін і генераторів, 

елементи корпусів атомних і хімічних реакторів і теплообмінників, суднові 

вали, валки прокатних станів та ін.) необхідні великі сталеві поковки та 

зливки, від якості яких залежить надійність і довговічність виготовлених з 

них виробів. 

З урахуванням зростаючих вимог до якості великотоннажних зливків 

відповідального призначення при їх виробництві все більшу увагу стали 

приділяти переплавним процесам, зокрема електрошлаковому переплаву 

(ЕШП).  

CONSARC, Inteco, ALD, провідні компанії займаються проблемою 

виготовлення великотоннажних порожнистих зливків. Так, наприклад, 

компанія ALD, змогла виготовити порожнистий зливок масою 165 тон. Але 

виготовлення таких зливків з більшою масою, до цих пір супроводжуються 

проблемами виникнення дефектів зливка та недосконалістю технологічного 

процесу. 

Подальше нарощування маси зливка ЕШП, незважаючи на досягнуті 

позитивні результати і можливості існуючого обладнання, вважають 

нераціональним. Основною перешкодою є збільшення собівартості сталевого 

зливка, яка визначається високими капітальними витратами і питомими 

витратами на переплав. Слід зазначити, що поряд з високою вартістю 

надвеликих печей ЕШП, собівартість переплавленого металу істотно 

збільшується через необхідність виробництва багатотонних електродів 

високої якості.  

Тому, застосування різних технологій ЕШП є одним із варіантів 

вирішення проблеми виготовлення великотоннажних порожнистих зливків 

так, як може забезпечити високу якість виплавленого металу, що важливо для 
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виготовлення деталей відповідального призначення, так і забезпечити 

зниження собівартості процесу виготовлення зливку. 

Об'єкт досліджень – процес виготовлення великотоннажних сталевих  

зливків методом ЕШП. 

Предмет досліджень – наукові та технологічні основи виготовлення 

великотоннажних порожнистих зливків, отриманих в агрегатах 

електрошлакового переплаву. 

Мета та задачі досліджень 

Метою роботи є дослідження можливості отримання великовагових 

порожнистих зливків масою більше 300 т методами електрошлакового 

переплаву.  

Для досягнення поставленої мети було необхідно вирішити такі 

задачі: 

– дослідити різновиди електрошлакового переплаву; 

– дослідити особливості виникнення лікваційних дефектів в 

великому сталевому зливку; 

– розробити та змоделювати технологію отримання великого 

порожнистого сталевого зливку методом ЕШП. 

Методи дослідження. У роботі використані сучасні аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи досліджень, що дозволяють 

встановити закономірності процесів отримання великого порожнистого 

зливку методами електрошлакового переплаву. Ці методи включають: аналіз 

на основі теорії подібності досліджуваних процесів; математичне 

моделювання (чисельний експеримент). 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше обґрунтований  

спосіб отримання великотоннажних порожнистих зливків  методами ЕШП за 

допомогою математичного моделювання в ході якого було отримано: 

- дані про розвиток двофазної зони в розглянутих процесах 

виробництва  зливків (протяжність, градієнт); 
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- визначено швидкості кристалізації; 

- градієнт температур та швидкості кристалізації, що в свою чергу 

впливає на структуру зливку. 

Розглянута можливість застосування нових технологічних схем ЕШП 

таких, як ЕШП ДС та ЕШП РМ.  

Практичне значення отриманих результатів. На основі виконаних 

досліджень створено нові та удосконалено існуючі технологічні процеси 

отримання великотоннажних порожнистих сталевих зливків отриманих 

методами ЕШП. А саме, вдосконалені технологічні процеси отримання 

порожнистих великотоннажних сталевих зливків в електрошлакових 

агрегатах за різними технологічними схемами. На основі виконаних 

досліджень за допомогою математичного моделювання проаналізовано та 

показана перевага використання ЕШП РМ для виготовлення порожнистих 

великотоннажних зливків, так як енерговитрати на виготовлення зливку 

менші, а також можливість керування фронтом кристалізації зливку краща, 

що забезпечує рівномірну структуру по всьому перерізі зливка і збільшує 

вихід годного.  

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з 

вступу, п’яти розділів, загальних висновків, переліку використаної 

літератури з 45 найменувань. Основний зміст викладено на 93 сторінках, що 

включають 9 таблиць ,34 рисунків та 2 додатки. 
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1 ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ВЕЛИКИХ ПОРОЖНИСТИХ ЗЛИВКІВ 

Великотоннажним зливком прийнято вважати зливок масою 16 т і 

більше [1]. В даний час маса ковальських поковок, а також зливків, з яких 

вони виготовляються, може становити багато сотень тонн.  

Виробництво великих зливків пов'язане з досить складною проблемою 

як організаційно, так і в плані забезпечення необхідного рівня якості металу. 

Останнє пов'язано з тим, що тривалий час затвердівання великих мас 

багатокомпонентного рідкого металу супроводжується утворенням і 

формування в зливку різних дефектів усадочного і лікваційного походження. 

Зливок виходить неоднорідним за хімічним складом і щільності в різних його 

обсягах, причому зі збільшенням маси зливка ця неоднорідність 

посилюється. 

Поліпшення будови великих зливків важливо з точки зору не тільки 

підвищення якості зливка в цілому, але і з економічної (скорочення витрати 

рідкого металу і збільшення виходу придатного). Збільшення чистоти 

вихідного рідкого металу, вдосконалення конструкції виливниць і 

прибутковою надставки в певній мірі дає можливість покращити будову 

великих зливків [2]. 

 

Рисунок 1.1 – Залежність виходу придатного N від маси M звичайного 

зливку [2, 3]. 



13 

 

Однак ці заходи не завжди дозволяють досягти високого рівня 

суцільності й однорідності зливків, особливо в умовах все зростаючих вимог 

до якості. Тому постійно ведуться дослідження, спрямовані на вивчення 

природи утворення різних дефектів і вишукування способів боротьби з ними. 

Також недоліком збільшення маси ковальського  зливка, незважаючи 

на досягнуті позитивні результати і можливості існуючого обладнання, 

вважають нераціональним. Основною перешкодою є збільшення собівартості 

сталевого зливка, яка визначається високими капітальними витратами і 

питомими витратами на переплав. Слід зазначити, що поряд з високою 

вартістю надвеликих печей, собівартість переплавленого металу істотно 

збільшується через необхідність виробництва багатотонних електродів 

високої якості. 

Одним із варіантів вирішення проблеми, є використання порожнистих 

зливків. Порожнисті зливки  для циліндричних поковок мають ряд переваг в 

порівнянні з ковальськими зливками: 

- порожнисті зливки краще піддаються куванню в силу їх 

меншого ефективного перетину; 

- вони вимагають менше операцій до кування, тому що, 

білетування, штампування і прошивка стають зайвими. Це схематично 

показано на рис. 1.2.; 

- зменшення використання металу до 35%; 

- час  виготовлення до 3 разів менше; 

-  екологічні та енергетичні витрати: значне скорочення 

викидів газу CO2 (до 50%) за рахунок вкорочення програми кування і 

зниження ваги. 

Основні складнощі при отриманні великотоннажних зливків викликані 

процесами, що протікають при кристалізації сталі. Незалежно від технології 

виплавки сталі і її позапічної обробки, а також розливання, процес 

кристалізації зливка відбувається у виливниці. Характером процесу 
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кристалізації рідкого металу у виливниці в основному і визначаються головні 

недоліки, властиві звичайному металургійному зливку: осьова пористість 

внаслідок розвитку усадкових явищ та значна хімічна неоднорідність по 

висоті і перетину зливка обумовлена ліквацією елементів [2]. 

-  

 

Рисунок 1.2 - Схема виробництва кованих порожнистих заготовок:                     

а- вихідний зливок; б - білетування; в - видалення прибуткової і донної 

частин зливка; г - осадка зливка; д - прошивка (видалення центральної 

частини); е - зливок після повздовжньої протяжки. 

Збільшення розмірів зливка сприяє зростанню часу його кристалізації, 

а, отже, і тривалості витримки зливків у виливниці, оскільки 

транспортування не повністю затверділих зливків може призвести до 

погіршення їх макроструктури. У той же час надмірно велика тривалість 
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витримки зливків у виливниці також небажана через небезпеку утворення 

тріщин [2]. 

Кристалізація рідкого металу зливків відбувається одночасно у всьому 

об'ємі. При цьому тепло відводиться як через бічні стінки виливниці, так і 

через піддон, а також випромінюванням, що обумовлює горизонтальну і 

вертикальну складові спрямованості кристалізації. Співвідношення 

швидкостей горизонтальної та вертикальної кристалізації і одночасний 

розвиток лікваційних і усадкових явищ сприяють виникненню характерних 

видів неоднорідностей – позаосьової або Λ-подібної, осьової або V-подібної 

ліквації, а також специфічної зональної будови зливку [3]. 

1.1 Аналіз причин виникнення лікваційної неоднорідності 

Будь яка кристалізація – нерівноважний процес, оскільки неодмінною 

умовою його протікання є безперервне відведення тепла системи у 

навколишнє середовище. Більшість дослідників дотримуються думки про 

недотримання умов рівноваги при кристалізації, оскільки зростання твердої 

фази, особливо кристалу, з розплаву починається тільки при 

переохолодженні рідини [4]. Переохолодження пов'язують найчастіше з 

енергетичними труднощами утворення зародків. У той же час при розгляді 

процесу кристалізації металів і сплавів зазвичай використовують уявлення 

про локальну рівновагу на фронті кристалізації. 

Кристалізація сплавів (систем, що складаються з двох або більше 

компонентів) супроводжується додатковими ефектами, що ускладнюють 

встановлення рівноваги. Так, крім теплових потоків у системі, виникають 

пов'язані з ними потоки речовини, обумовлені дифузійними процесами 

перерозподілу компонентів. Умова мінімуму вільної енергії сплаву і 

пов'язана з ним умова рівності хімічних потенціалів компонентів у твердій і 

рідкій фазах (для отримання сплаву, близького до рівноважного) визначають 

безперервну зміну складів співіснуючих фаз сплаву при зниженні 
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температури. При кожній температурі інтервалу кристалізації сплаву тверда і 

контактуюча з нею рідка фаза мають різний склад, що ілюструють діаграми 

стану металевих систем. Крім того, кінетичні умови протікання процесу 

кристалізації можуть викликати нерівноважні зміни температурного 

інтервалу кристалізації, що відображаються зазвичай лініями нерівноважного 

ліквідусу і солідусу (температур початку і кінця кристалізації) сплаву. 

Існують два можливих варіанти розподілу другого компоненту між 

твердою і рідкою фазою: розчинність в рідкій вище, ніж у твердій 

(k=Ств/С0<1) або розчинність другого компонента у твердому сплаві вище, 

ніж в рідині (k=Ств/С0>1). Проте в обох випадках фактичні і рівноважні 

температури кристалізації відрізняються, а температура ліквідус рідкої 

залишкової фази знижується незалежно від характеру зміни концентрації 

другого компонента перед фронтом кристалізації. 

Цю особливість процесу кристалізації сплавів у різних літературних 

джерелах позначають терміном переохолодження, доповненим визначеннями 

дифузійне, конституційне/конституціональне, концентраційне [4]. Зазвичай у 

якості ілюстрації цього поняття призводять схему, як на рис. 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Схема виникнення концентраційного переохолодження. 
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Загальноприйняте визначення поняття переохолодження може бути 

сформульовано як позитивна різниця рівноважної температури початку 

кристалізації і досягнутої при даній швидкості охолодження (до появи 

твердої фази) фактичної температури початку кристалізації, а також 

пов'язаний з цим метастабільний стан рідини. 

При фіксованій температурі поверхні Т0 на поверхні розділу 

концентрація дорівнює СS, причому для твердої фази вона становить C∞, а 

для рідкої – СL, яка визначається як C∞/k, де k – коефіцієнт сегрегації. 

Оскільки ширина міжфазної поверхні прямує до нуля, то точки D і E 

збігаються фізично і тому відзначається стрибок концентрації через 

поверхню взаємодії через відтискування домішки, що веде до зниження 

характеристичної температури кристалізації рідини нового складу нижче 

температури ліквідус (рис. 1.4) [4]. 

 

Рисунок 1.4 – Миттєвий розподіл рівноважних температур початку 

кристалізації в обсязі сплаву, що кристалізується (безперервна лінія - 

реальний розподіл температури розплаву по радіусу). 

Слід зазначити, що ефекти міжфазного перерозподілу компонентів 

проявляються, з одного боку, саме завдяки нерівноважному характеру 
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кристалізації, а з іншого, їх можливо зменшити та виключити шляхом 

створення зверхнерівноважних умов, коли фіксується вихідний склад (а іноді 

і структура) рідкого розплаву – бездіффузійне затвердіння. Виключимо 

граничні швидкості кристалізації vкр→0 (рівновага) і vкр→∞ (утворення 

аморфних і наноструктур). Найбільш поширеним у металургійній практиці є 

варіант, коли швидкість кристалізації кінцева, але істотно вище швидкості 

дифузії як у твердій (зона I), так і рідкої фазах. У цьому випадку поблизу 

межі розділу фаз (зона II) буде накопичуватися домішка, що і відбувається на 

практиці. 

Віддалені від фронту кристалізації об'єми рідини (зона III) мають 

вихідний склад і більш високу температуру початку кристалізації. Отже, у 

цих шарах при достатньому тепловідводі можуть створюватися умови для 

гомогенного зародження і зростання окремих кристалів (рис. 1.5). 

В той же час дифузія у рідкій фазі відбувається значно швидше, ніж у 

твердій, і у реальних зливках ліквати, витіснені дендритним фронтом, який 

швидко просувається, повинні асимілюватися об'ємом рідкого залишку. В 

наслідок чого температура початку кристалізації центрального обсягу зливка 

знизиться і буде необхідний більший відбір тепла. 

Встановлено, що подібне накопичення домішки поблизу міжфазної 

межі з утворенням розплаву, що має знижену температуру початку 

кристалізації, змінює її характер. Так, може відбуватися тимчасова зупинка 

або затримка просування плаского фронту кристалізації, пов'язана з 

необхідністю створення додаткового термічного переохолодження розплаву 

цього складу, або зміна форми фронту кристалізації на комірковий і 

дендритний. 

У розглянутому варіанті це означає, що у межах дифузійного шару, де 

переохолодження мінімальне (зважаючи на зниження переохолодження через 

сегрегацію домішок) ймовірність зародження кристалів мала, у той час як 
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зростання вже існуючих кристалів (особливо вершин дендритів) може 

продовжуватися. 

Шляхом зміни умов тепло- і масообміну, а також гідродинаміки руху 

розплаву за рахунок застосування зовнішніх впливів значною мірою можна 

управляти формуванням структури реального сталевого зливка. Слід 

враховувати, що плоский фронт кристалізації у реальних умовах реалізується 

рідко. Крім того, на поверхні форми завжди присутні нерівності, які стають 

центрами кристалізації, а потім переважного зростання кристалу. Вершина 

утвореного кристалу має найбільш сприятливі умови для зростання, оскільки 

відтісняє домішки у обсяг навколишньої рідини. Тривале існування рідини у 

міждендритних просторах (існування твердо-рідкої зони) є ще одним 

підтвердженням зниження переохолодження розплаву при накопиченні 

домішки. 

Накопичення домішки поблизу міжфазної межі з утворенням розплаву 

зі зниженою температурою початку кристалізації, яка гальмує її, може бути 

подолане або внаслідок додаткового термічного переохолодження розплаву, 

або шляхом перемішування з розплавом, що містить домішки. Останнє 

реалізується, наприклад, у технології електрошлакового переплаву [4]. 

1.2 Вплив геометрії зливку 

Спрямованість, у якій завершується кристалізація зливку, визначається 

відношенням висоти зливка до його діаметру H/D. Цей параметр визначає 

співвідношення швидкостей горизонтальної і вертикальної кристалізації. При 

критичному співвідношенні горизонтальна і вертикальна кристалізація 

досягають середини верху зливка одночасно. При (H/D)<(H/D)кр процес 

завершується кристалізацією у вертикальному напрямку; при (H/D)>(H/D)кр – 

у горизонтальному. Ступінь спрямованості кристалізації зливка пов'язана з 

переважанням однієї форми кристалізації над іншою [1,2]. 
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У найбільш поширених промислових зливках укороченого типу 

переважного значення набуває об'ємна кристалізація, яка обумовлює 

пришвидшену вертикальну кристалізацію осьової зони зливка. У подовжених 

зливках переважний розвиток одержує послідовна кристалізація, внаслідок 

чого затвердіння верхній частині їх осьової зони завершується у 

горизонтальному напрямку на вертикальній осі. 

Найбільшого поширення набули великотоннажні зливки зі значенням 

H/D у межах 1,5...2,5 і конусністю від 2 до 5%. Зливки цієї (звичайної) 

конфігурації відливають масою до 100...150 т. Особливістю зливків із 

збільшеною до 10... 13% конусністью є різке зменшення осьової V-подібною 

неоднорідності і підвищення щільності, порівняно зі зливками звичайної 

конфігурації такої ж маси. Ця особливість зберігається і у зливках масою 

більше 100 т. Збільшення діаметра зливка, що викликається як збільшенням 

конусності, так і зменшенням значення H/D у межах 1,5...2,5 не робить 

помітного впливу на інтенсивність позаосьової Λ-подібної неоднорідності. 

Великотоннажні зливки можуть мати знижене значення відносини H/D або 

такі ж, як і зливки звичайної конфігурації [2]. 

У роботі [5] було досліджено вплив конусності зливка на усадкову 

раковину і результати представлені на рис. 1.5.  
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Рисунок 1.5 – Вплив конусності зливка на усадкову раковину, де:                

1 - ливарна форма для отримання порожнистого зливка , 2- зовнішні стінки , 

3- циліндрична форма, центральний циліндричний стрижень 4 - кільцева 

прибуткова надставка. 

 У зливків ЕШП відношення Н/D може значно перевищувати число 

три, що забезпечує скорочення частки головний і донної обрізі. Наприклад, 

при масовому виробництві високоякісних зливків ЕШП розмірами 1000 

(4000...6000) мм неминуча в звичайному зливку осьова рихлість відсутня за 

рахунок постійного оновлення ванни рідкого металу і підживлення зливку, 

що кристалізується [4]. 

Варто зазначити, що при формуванні великого зливка тривалість 

розливання значно менше тривалості затвердіння, тому ванна рідкого металу 

не набагато менше обсягу форми. Затвердіння відбувається протягом 

тривалого часу, а перемішування обмежується природною конвекцією, через 

що утворення лікваційних і усадкових дефектів неминуче. 
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Прискорити кристалізацію зливка можна, створивши умови для 

утворення рівновісних кристалів. Для цього потрібно підвищити температуру 

ліквідус центрального обсягу зливка, зменшивши вміст лікуючих домішок і 

вуглецю. Такий підхід реалізовано у технологіях виливки великих зливків, 

які передбачають зниження вмісту вуглецю у кожному наступному ковші, що 

розливають. Однак і у цьому випадку ванна рідкого металу незважаючи на 

більш сприятливий з точки зору прискорення кристалізації склад має вельми 

великий розмір і її кристалізація супроводжується всіма описаними 

проблемами [2]. 

Застосування перемішування двофазної зони, з одного боку, прискорює 

кристалізацію, з іншого, призводить до посилення зональної неоднорідності, 

зокрема шнурової і плямистої ліквації. У цих умовах збільшення діаметра і 

маси зливка автоматично означає погіршення його металургійної якості. 

Зовсім інакше відбувається процес формування зливка при ЕШП (у 

будь-якому варіанті його реалізації). Глибина рідкометалевої ванни при 

традиційному ЕШП зазвичай не перевищує радіуса зливка, а при нових 

різновидах процесу із застосуванням струмопідвідного кристалізатора (ЕШП 

ДС і ЕШП РМ) може бути зменшена ще істотніше [2]. 

Інтерес викликають поковки, випущені з порожнистих зливків в яких 

покладаються на управління фронтом кристалізації. На основі розділу 

сегрегації вуглецю в профілі, було чітко показано, що використання 

порожнистому зливку заливки з подальною кристалізацією яка закінчується в 

середині товщини оболонки. За допомогою методів та засобів  

математичного моделювання, було чітко продемонстровано, що сегрегація 

вуглецю різко скорочується на внутрішній поверхні оболонки як для 

ядерних, так і нафтохімічнох марок сталі. На рис. 1.6 зображена відносна 

сегрегація вуглецю в профілі заготовки вздовж висоти , що виготовлена з 

порожнистих зливків, та ковальских зливків в яких сегрегація відрізняється 

на 20% [6]. 
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Рисунок 1.6 - Порівняння сегрегації вуглецю вздовж профілю 

внутрішньої поверхні заготовки порожнистих і ковальских зливках для a) 

ядерних і б) нафтохімічних марок сталі [6]. 

Результати, отримані з ядерної марки сталі чітко встановили, що 

внутрішня поверхня вільна від типу Λ- сегрегації у порожнистих зливків, на 

відміну від ковальських зливків. Результати зображені на рис 1. 7 порівняння 

сегрегації профілів між поковками, випущених з ковальских і порожнистих 

зливків. На ковальських зливках, 2/3 поверхні наявна сегрегація в той час як 

внутрішня поверхня поковок випущених з порожнистих зливків вільна від 

будь-яких відокремлених територій. 
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Рисунок 1.7 – Порівняння рівня сегрегації в а) ковальських: б) 

порожнистих зливках [6]. 

 Висновки: 

1. Виготовлення порожнистих зливків, є перспективним напрямом, 

для виготовлення з них поковок тому, що : 

- порожнисті зливки краще піддаються куванню в силу їх меншого 

ефективного перетину;  

- вони вимагають менше операцій до кування, тому що, білетування, 

штампування і прошивка стають зайвими;  

- зменшується використання металу до 35%; 

- час  виготовлення до 3 разів менше;  

- екологічні та енергетичні витрати: значне скорочення викидів газу 

CO2 (до 50%) за рахунок вкорочення програми кування і зниження ваги. 

2. Перевагою порожнистого зливка є напрямлений фронт 

кристалізації, що приводить до того, що виникає менше кристалічних 

дефектів.  

3. При масовому виробництві високоякісних зливків ЕШП 

розмірами 1000 (4000...6000) мм неминуча в звичайному зливку осьова 

рихлість відсутня за рахунок постійного оновлення ванни рідкого металу і 

підживлення зливку, що кристалізується. 
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2 ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЕЛИКИХ ПОРОЖНИСТИХ 

ЗЛИВКІВ 

2.1 Електрошлакове лиття  

Для формування порожнини в електрошлаковому зливку всередину 

кристалізатора вводять додаткову охолоджувану поверхню - внутрішній 

кристалізатор або дорн. У цьому випадку процес ЕШП здійснюють в 

просторі між зовнішнім і внутрішнім кристалізаторами (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1- Схема виплавки порожнистих заготовок з нерухомим 

внутрішнім кристалізатором: 1- піддон; 2 - зовнішній кристалізатор; 3 - 

заготівка; 4 - металева ванна; 5 - шлакова ванна; 6- витратний електрод; 7 -

джерело живлення; 8 -  внутрішній кристалізатор (дорн) [7]. 

У промисловому виробництві освоєно декілька різних способів ЕШЛ 

порожнистих зливків, які відрізняються особливостями формування їх 

зовнішньої та внутрішньої поверхонь. При першому способі порожнистий 
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зливок виплавляється при нерухомому зовнішньому і внутрішньому 

кристалізаторах. При другому способі зовнішній кристалізатор залишається 

нерухомим, а внутрішній переміщається відносно виплавленого зливка. 

Третій спосіб відрізняється тим, що виконується відносне переміщення обох 

кристалізаторів і зливка. 

Перший спосіб ЕШЛ переважно використовується для серійного 

виробництва литих електрошлакових заготовок з напівзамкнутими 

порожнинами (рис. 2.2), які формуються нерухомим дорном багаторазового 

використання. Такі дорни являють собою жорсткі водоохолоджувані 

стрижні, виготовлені з металу з тепловим розширенням, що помітно 

відрізняється від розширення металу виливки. Канали для системи 

охолодження прорізають па поверхні стрижня і покривають їх мідною 

сорочкою. 

 

 

Рисунок 2.2 - Схема ЕШЛ порожнистих заготовок корпусів 

енергетичної арматури з нерухомим багаторазовим дорном: 1- піддон;              

2 - зовнішній кристалізатор; 3 - заготівка; 4 - металева ванна; 5 - шлакова 

ванна; 6- витратний електрод; 7 -джерело живлення;  8 -  нерухомий 

багаторазовий дорн [7]. 
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Для ЕШЛ порожнистої заготовки з вуглецевої сталі використовують 

дорн зі стрижнем з аустенітної сталі. Після плавки заготовку з затиснутим в 

ній дорном нагрівають в печі. При нагріванні вона розтягується жорстким 

дорном, який має більше теплове розширення. Після охолодження між ними 

утворюється зазор, і дорн видаляють з заготовки. При виплавці заготовки з 

аустенітної сталі використовують стрижень з вуглецевої. У цьому випадку 

при нагріванні в печі лита заготівка розширюється більше, ніж дорн, і його 

витягують в нагрітому стані. Оскільки дорн після кожної плавки незначно 

деформується, тому він може використовуватися багаторазово [8]. 

Нерухомий жорсткий дорн перешкоджає вільній усадці металу і 

викликає в ньому деформацію, яка на ділянках, де метал ще не повністю 

закристалізувався, може призвести до утворення гарячих тріщин. Абсолютні 

значення розтягувальної деформації затвердіваючого металу зростають зі 

збільшенням діаметру порожнини, що підвищує ймовірність утворення 

тріщини. У зв'язку з цим дорн, виконаний у вигляді жорсткого 

водоохолоджуваного стрижня, може використовуватися для формування 

внутрішніх отворів обмеженого діаметру ( в деяких випадках не більше 200 

мм). 

За допомогою нерухомих охолоджуваних дорнів отримують заготовки 

з порожнинами і більшого діаметру. У цьому випадку застосовують 

внутрішні кристалізатори, здатні деформуватися в процесі плавки під дією 

усадки металу зливка. Це можуть бути водоохолоджувані внутрішні 

кристалізатори з одноразової сорочкою, виготовленої з вуглецевої сталі, або 

розбірні дорни. Завдяки взаємному переміщенню деталей розбірного дорна, 

він у процесі усадки зливка не піддається пластичній деформації, що 

дозволяє використовувати його багато разів [1, 8]. 

Найбільшого поширення отримав спосіб ЕШЛ порожнистих заготовок 

з застосуванням нерухомих дорнів різної конструкції, його використовують 

при виготовленні деталей енергетичного обладнання. Передача тепла має 
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бути однаковою і з зовнішнього боку, а також з середини. Тільки за цих умов 

кристалізація завершиться  всередині зливку. В основному використовують 

дорн  який складається  з двох сталевих труб з зазором, в який подається 

вода.  Так, із сталей марок 15Х1М1Ф і 0Х18Н10Т виготовляють корпуси 

засувок з умовним проходом від Ду 100 до 400 масою до 2,2 т для теплових і 

атомних електростанцій, а зі сталі марки 0Х18ІН10Т патрубки засувок з Ду 

500 [9, 10]. Зі сталі 20 виготовляють корпуси клапанів з Ду 800 для другого 

контури енергоблоків АЕС [8]. 

Для інших галузей промисловості з допомогою таких дорнів 

виготовляли заготовки контейнерних втулок зі сталі марки 5ХНМ діаметром 

690 мм, що мають товщину 185 мм і масу 2,5 т [11], порожнисті заготовки 

великих гайок зі сталі 45 масою 175 кг та ін. [3]. 

Для здійснення другого способу ЕШЛ порожнистих заготовок 

застосовують внутрішній кристалізатор у вигляді усіченого конуса, який в 

ході процесу переміщують щодо виплавляємої заготовки, що дозволяє 

уникнути його затиснення металом,що охолоджується. Конусність дорна 

призначають такою, щоб при переміщенні останнього зменшувався діаметр 

відповідно теплової усадки заготовки. При цьому дорн розміщений великою 

основою в бік його переміщення. В залежності від напрямку переміщення в 

відливання формується порожнина різної конфігурації. При перемещені 

дорна вгору порожнина має постійний діаметр, а при переміщенні вниз 

формується порожина з невеликою конусністю. 

У серійному виробництві отримав застосування тільки спосіб ЕШЛ з 

переміщенням вниз внутрішнього кристалізатора. Через конусність 

внутрішньої порожнини цей спосіб виплавки застосовують для отримання 

порівняно коротких заготовок з відношенням висоти до внутрішнього 

діаметра, приблизно рівного одиниці. Схема цього процесу представлена на 

рис.2.3. Оскільки електрошлакову плавку ведуть по багато електродній схемі 

в нерухомому кристалізаторі, виплавлені зливки мають гладку зовнішню 
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поверхню. Їх внутрішня поверхня також виходить гладкою (без надривів ) у 

зв'язку з тим, що конусний дорн, переміщаючись в сторону, протилежну 

напрямку росту заготовки, стискає кірку затвердіваючого металу. 

Особливість формування порожнини при такому способі ЕШЛ 

дозволяє допускати деяке здавлення дорна заготівкою. Значення зусилля, 

необхідного для подолання затиснення дорна, використовують як параметр 

для регулювання швидкості витягування. Перевагою зазначеного способу 

ЕШЛ порожнистих заготовок є можливість його здійснення без застосування 

спеціальних датчиків, визначаючих положення рівня металевої ванни 

відносно рухомого дорна. 

 

Рисунок 2.3 - Схема ЕШЛ заготовки з переміщенням конічного дорна 

вниз: 1- піддон; 2 - зовнішній кристалізатор; 3 - заготівка; 4 - металева ванна; 

5 - шлакова ванна; 6- витратний електрод; 7 - джерело живлення; 8- рухливий 

конічний дорн. 

Таким способом ЕШЛ серійно виготовляють різні порожнисті 

заготовки для подальшої деформації або використання в литому вигляді 
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натомість поковок. Для гарячого розкочування на кільця і холодної прокатки 

на труби виплавляють порожнисті заготовки діаметром до 440 мм з 

товщиною стінки до 140 мм і висотою до 500 мм з вуглецевих сталей марок 

[8].  

Для отримання довгих порожнистих зливків або заготовок 

використовують третій спосіб ЕШЛ, при якому здійснюють відносне 

переміщення виплавленого металу і обох кристалізаторів. При цьому 

конусний внутрішній кристалізатор розташовують розширенням вгору. 

Застосовують різні варіанти цього способу: наприклад, порожниста 

заготовка, що виплавляється, залишається нерухомою на піддоні, але в міру її 

зростання переміщують вгору кристалізатори (рис. 2.4, а); нерухомими 

залишають кристалізатори, а виплавлену заготовку разом з піддоном 

переміщують вниз (рис. 2.4, б). Електроди між кристалізаторами розміщують 

так, щоб конструкції утримували дорн в заданому положенні. 

Кристалізатори, об'єднані в загальний блок, можуть мати у верхній частині 

розширення. В ньому під час переплаву знаходиться шлакова ванна і 

відбувається процес плавлення витратних електродів. Кристалізатори з 

розширеною плавильної зоною дозволяють застосовувати більш короткі 

електроди, поперечний переріз яких може перевищувати товщину стінки 

виплавленої порожнистої заготовки, що дає можливість збільшити довжину 

заготовки не змінюючи висоти електрошлакової установки. При ЕШЛ в 

розширеному кристалізаторі розплавлений метал з оплавлених торців 

витратних електродів стікає в вузьку частину зазору, в якому формується 

порожниста заготовка. Переміщаючи кристалізатор або зливок зі швидкістю 

плавки, дзеркало металевої ванни утримують на заданому рівні, нижче 

порога розширення. Поверхня шлакової ванни в розширеній частині 

кристалізатора також залишається практично нерухомою відносно його 

стінок. В цьому випадку при прямій схемі підключення джерела живлення 

електрод-зливок має місце локальний знос стінки кристалізатора в районі 



31 

 

дзеркала шлакової ванни, в наслідок електроерозії. При ЕШЛ зливків з 

заповненням нерухомого кристалізатора це явище проявляється слабо, 

оскільки шлакова ванна переміщується вздовж всієї поверхні стопок 

кристалізатора. 

З метою боротьби з локальним зносом стінок витратні електроди 

попарно об’єднують з джерелом струму але біфілярною схемою. При цьому 

значно зменшується частка робочого струму, яка припадає на кристалізатор. 

 

 

Рисунок 2.4 - Схеми ЕШЛ з відносним переміщенням кристалізаторів і 

порожнистих заготовок: а) з нерухомою виплавленої заготівлею та 

переміщається вгору блоком кристалізаторів; б) з нерухомим блоком 
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кристалізаторів і переміщається вниз виплавленої заготівлею; в) з 

переміщається вниз виплавленої заготівлею та нерухомими роздільними 

зовнішнім кристалізатором і дорном (електрошлакова прошивка); г) з 

нерухомим блоком кристалізаторів і переміщається але дузі кола виплавленої 

заготівлею; 1- піддон; 2 - зовнішній кристалізатор; 3 - заготівка; 4 - металева 

ванна; 5 - шлакова ванна; 6- витратний електрод; 7 - джерело живлення; 8 - 

дорн, з'єднаний в блок із зовнішнім кристалізатором;  9- стаціонарна 

платформа для кристалізатора; 10 - дорн для електрошлакової прошивки; 11- 

шток дорна; 12 - механізм витягування заготівки. 

При ЕШЛ з відносним переміщенням порожнистого зливка, що 

виплавляється і кристалізаторів швидкість переміщення повинна відповідати 

швидкості зростання зливка, У випадку, якщо швидкість переміщення 

перевищить швидкість його росту, відбудеться витікання розплавленого 

металу через утворений зазор між зливком і конусним дорном. Якщо ж 

швидкість переміщення виявиться нижче швидкості його зростання, 

відбудеться затискання дорну виплавлюваних порожнистим зливком, і при 

своєму подальшому русі кристалізатор почне відривати від зливка його кірку 

металу, тому зусилля затиснення в даному випадку не може 

використовуватися для регулювання швидкості взаємного переміщення 

таким же чином, як при плавці з витягуванням дорну вниз. Для регулювання 

швидкості взаємного переміщення кристалізаторів і зливка в цьому випадку 

застосовують спеціальні датчики, що стежать за рівнем металевої ванни.  

Способами ЕШЛ з відносним переміщенням обох кристалізаторів, в 

промисловості  виготовляють довгі порожнисті заготовки діаметром до 1500 

мм, і товщиною стінки від 40 до 350 мм  

2.2 Електрошлакова прошивка 

Існує різновид технології ЕШЛ, при якій зливок витягають вниз, а 

зовнішній кристалізатор і дорн не з'єднують в загальний блок. В цьому 
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випадку дорн встановлюють на жорсткому штоці, через який також 

здійснюється підведення і відведення охолоджуючої води. У процесі ЕШЛ 

верхній торець внутрішнього кристалізатора утримують нижче рівня шлаку 

так, щоб він лише трохи виступав над металевою ванною. При цьому простір 

усередині кристалізатора вище дзеркала шлакової ванни залишається 

вільним для розміщення витратних електродів [8]. Схема такого процесу 

ЕШЛ наведена па рис. 2.4, в. 

Перевагою цього варіанту ЕШЛ порожнистих зливків є можливість 

застосовувати для переплаву один витратний електрод великого перетину, в 

ході процесу ЕШЛ відбувається як би прошивка суцільного електрода і 

формування порожнистої заготовки. Цей різновид ЕШЛ отримала назву 

електрошлакова прошивка. 

При прошивці відпадає необхідність використовувати для переплавки 

топкий прокат з необхідної марки металу і виготовляти з нього витратний 

електрод. Використання одного електрода спрощує процес підготовки ЕШЛ і 

істотно знижує витрати на його проведення. Особливо ефективна прошивка 

при виготовленні порожнистих заготовок зі сталей, що погано деформуються 

і сплавів, з яких складно отримувати прутки. При цьому для виплавки 

порожнистих заготовок можна використовувати литі витратні електроди, 

виготовлені способами вакуумно-індукційної плавки і вакуумно-дугового 

переплаву.  

Промислове освоєння способу прошивки напирається на деякі 

труднощі, пов'язані зі стійкістю технологічної оснастки. По-перше, 

максимальна довжина порожнистої заготовки, виплавленої таким способом, 

обмежена жорсткістю штока, що зберігає з необхідною точністю 

розположеня дорна щодо зовнішнього кристалізатора. По-друге, через пряму 

схеми підключення витратного електрода до джерела живлення проходить не 

тільки локальний електроерозійний знос стінки зовнішнього кристалізатора, 

але і також інтенсивне руйнування верхньої частини дорна.  
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Для зменшення впливу руйнування застосовують складні 

кристалізатори та дорн, зібрані з окремих ізольованих один від одного 

частин. Крім того, за допомогою продувки шлакової ванни інертними газами 

через дорн,зону падіння капель зміщують з верхнього торця дорна на 

дзеркало металевої ванни. Ці технологічні прийоми збільшують термін 

служби кристалізаторів до декількох сотень плавок. 

Електрошлаковою прошивкою виплавляли порожнисті заготовки 

діаметром 525 мм, з товщиною стінки 135 мм, довжиною до 1,5 які 

призначені для подальшої деформації [9]. 

2.3 Електрошлакове наплавлення рідким металом 

У технології ЕШП останнім часом з'явилося кілька удосконалень, які, 

дозволяють краще керувати затвердінням великих ковальських зливків. Слід 

зазначити, що можливість керувати затвердінням при ЕШП і досягати 

підвищення якості зливків виникла завдяки застосуванню струмопідвідного 

кристалізатора, запропонованого в ІЕЗ ім. Е.О. Патона в 1970-і рр. (рис. 2.5) 

[8, 10]. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – 3D модель струмопідвідного кристалізатору діаметром 

3200 мм [8]. 
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Такий кристалізатор дозволяє реалізувати технологію 

електрошлакового переплаву за двоконтурною схемою (ЕШП ДС). На рис. 

2.6 представлена принципова схема процесу ЕШП ДС. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема ЕШП ДС: 1 – витратний електрод; 2 – 

рідкометалева ванна; 3 – зливок; 4 – шлакова ванна; 5 – струмопідвідна 

секція кристалізатору; 6 – розділююча секція; 7 – формуюча секція 

кристалізатору; 8 – два незалежних джерела живлення. 

При ЕШП ДС реалізується принципова зміна однієї з головних 

характеристик класичних переплавних процесів спеціальної 

електрометалургії – наявність двох незалежних джерел живлення дає 

можливість розірвати жорсткий зв'язок між потужністю, що підводиться до 

переплавляємого електроду і продуктивністю переплаву. Це дозволяє 

варіювати швидкість переплаву в широких межах без втрати металургійної 

якості зливка. Отже, в промислових умовах можна боротися з 
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сегрегаційними явищами, зменшуючи швидкість переплаву без втрати якості 

поверхні зливка [8]. 

Процес ЕШП ДС дозволяє істотно знизити глибину металевої ванни 

(рис. 2.7), що забезпечує формування зливка з малим розвитком лікваційних 

процесів. Схема ЕШП ДС забезпечує чудове управління процесом і стабільну 

роботу печі на різних режимах. 

 

 

Рисунок 2.7 – Глибина металевої ванни у зливку ЕШП і ЕШП ДС 

діаметром 500 мм [10]. 

Слід також очікувати, що процес ЕШП ДС буде ефективний для 

отримання великих зливків сталей і сплавів, де поряд з якістю важливі вихід 

придатного і економічність процесу. 

ЕШП ДС при виробництва великого зливка дозволяє значно знизити 

об’єм рідкометалевої ванни за рахунок зменшення продуктивності процесу, 

що призводить до підвищення витрат електроенергії і це знижує 

ефективність. Тому, окрім зменшення глибини ванни, слід знижувати 

перегрів металу, створюючи умови для прискорення кристалізації. Високий 

перегрів сталі, крім подовження часу затвердіння, сприяє загальному 
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огрубленню структури зливка, посиленню зональної ліквації, утворенню 

гарячих тріщин. Крім того, при підвищенні перегріву збільшується усадка 

металу в рідкому стані. 

Фактично перегрів – це єдиний технологічний фактор, який неможливо 

змінити ні при стандартній розливання сталі в виливниці, ні при класичному 

ЕШП. У першому випадку перегрів необхідний для забезпечення 

розливаємості великої маси металу, в другому, – через неможливість вести 

переплав нижче деякого мінімального тепловкладення. 

Значне зниження перегріву забезпечує процес електрошлакової 

переплавки з рідким металом (ЕШП РМ) (рис. 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 - Схеми електрошлакових технологій з рідким металом: 

а) - електрошлакове наплавлення; б) - виплавка порожнистих зливків; в) - 

виплавка суцільних зливків; 1 - водоохолоджуваний кристалізатор; 2 - 

заливний пристрій; 3 - заготовка, що наплавляється; 4 - шлакова ванна; 5 - 

металева ванна; 6 - джерело живлення; 7 - наплавлений шар; 8 - 

водоохолоджуваний дорн; 9 - порожнистий зливок; 10 - суцільний зливок. 

У цьому випадку метал подається з пристрою, що обігрівається, а шлях 

його до кристалізатора невеликий. Продуктивність процесу ЕШП РМ, на 

відміну від традиційного ЕШП, визначається не швидкістю плавлення 

електрода, а швидкістю затвердіння зливка. Крім того, в електрошлакових 
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технологіях з використанням рідкого металу можна застосовувати шлаки зі 

зниженим (на 100...200 °С нижче температури солідус металу) 

температурним інтервалом плавлення. 

Застосування таких шлаків сприяє зменшенню питомої витрати 

електроенергії і тепловкладення в ході процесу, що є запорукою поліпшення 

структури сформованого зливка за рахунок прискорення затвердіння [8]. 

Основна перевага технологічної схеми виплавки зливків з заливанням 

рідкого металу в кристалізатор полягає в керуванні температурними 

параметрами процесу незалежно від швидкості надходження розплавленого 

металу на дзеркало металевої ванни зливку, можливості в більш широких 

межах регулювати розмір, а також форму металевої ванни, що дозволить 

підвищити якість металу зливку або підвищити його діаметр при збереженні 

попереднього рівня якості. 

Основна проблема при використанні технології виплавки зливку з 

заливанням рідкого металу в струмопідвідний кристалізатор полягає у 

відсутності відповідного обладнання для зберігання та розливання рідкого 

металу з необхідною швидкістю [10, 11, 12]. В наш час подача рідкого металу 

у струмопідвідний кристалізатор реалізована тільки за допомогою 

магнітодинамічних насосів. Найбільш гостро ця проблема постає при 

виготовленні зливків масою до 20...40т [13], коли потрібні масові швидкості 

розливки становлять кілограми на годину. При виробництві великих та 

надвеликих зливків масова швидкість зростає. Передбачається, що в цьому 

випадку буде можливо використовувати вже існуючи в металургійній 

промисловості пристрої (міксери, піч-ковші, індукційні печі та інше 

обладнання) 

Питомі витрати, пов’язані зі зберіганням рідкого металу та 

забезпеченням необхідної температури заливання, швидше за все, будуть 

знижуватись зі збільшенням маси. Крім того, зі збільшенням масової 
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швидкості розливання скоротиться час, необхідний для зберігання у 

розливальному пристрої необхідної порції металу. Тому ефективність 

електрошлакової виплавки з використанням рідкого металу буде 

підвищуватись зі збільшенням маси отримуваного зливку. Найбільш 

доцільно використовувати цю технологію при виплавці важких та надважких 

(100 т і більше) зливків. 

Також ця технологія дозволяє спростити конструкцію електрошлакової 

печі і суттєво зменшити її висоту [13]. 

2.4 Електрошлакове наплавлення зливків 

Великі можливості при вирішені проблеми виробництва великих 

порожнистих зливків для поковок роторів та дисків потужних сучасних 

парових і газових турбін з високолегованих сталей і сплавів отримав 

розроблений в ІЄЗ ім. Є.О. Патона новий технологічний процес 

електрошлакового наплавлення укрупнення зливків (ЕШНу) [14], заснований 

на застосуванні одно- або багаторазового послідовного кільцевому 

електрошлакового наплавлення шару металу заданого хімічного складу на 

центральний осьовий зливок або поковку аналогічного хімічного складу (рис. 

2.9), і забезпеченні однорідної структури в наплавленому зливку. 

При використанні ЕШНу металева ванна має мінімальний об’єм, а 

двофазна зона твердорідкого стану – мінімальну протяжність, що дозволяє 

запобігти утворенню в дефектів лікваційного походження у наплавленому 

шарі. Процес ЕШНу може бути застосований для виготолення як 

супервеликих гомогенних, так і гетерогенних зливків і поковок з різних 

сталей та сплавів. 

Для ЕШНу можна використовувати ЕШН РМ (рис. 2.11) [15, 16] в 

поєднанні з витратними (або невитратними) електродами, або без них (за 

умови використання струмопідвідного кристалізатору). 
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Рисунок 2.9 – Схема укрупнення круглих зливків за технологічною 

схемою ЕШН з використання витратних електродів: а – виплавка вихідного 

зливку; б – одноразове ЕШН; в –дворазове ЕШН; 1 – металева ванна, 2 – 

шлакова ванна; 3 – витратні електроди; 4 – струмопідввідний кристалізатор; 

5 – зливок; 6,7 – шари металу відповідно після одно- та дворазового 

наплавлення. 

 

 

Рисунок 2.11 – Схема укрупнення круглих зливків за технологічною 

схемою ЕШНу з використанням РМ  і схематичне зображення структури 

повздовжнього перетину вихідного зливку (нижній ряд) (а), після одно- (б) та 
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дворазового електрошлакового наплавлення (в): 1 – заливочний пристрій для 

подачі рідкого в кристалізатор; 2 – струмопідвідний кристалізатор; 3 – 

шлакова ванна; 4 – металева ванна; 8 – центральний зливок; 6,7 – шари 

металу відповідно після одно- та дворазового наплавлення. 

 

 

Рисунок 2.12 - Технологічна схема процесу ЕШН РМ. 
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Рисунок 2.13 - Структура і форма металевої ванни при ВДП (а), 

класичному ЕШП (б) і ЕШП в струмопідвідному кристалізаторі з 

застосуваннямрідкого присадочного металу (в). 

Іншою перевагою нової схеми є незалежність швидкості надходження 

рідкого металу до фронту кристалізації від потужності на шлаковій ванні. Це 

дає можливість вести процес виплавляння зливка при будь-якій, попередньо 

заданій, швидкості незалежно від діаметра зливка. 

Метод ЕШН РМ дозволяє отримувати якісні композитні заготовки 

різних діаметрів і з різною товщиною наплавленого шару з, наприклад 

інструментальної і швидкоріжучої сталей. ЕШНРМ характеризується 

високою продуктивністю процесу, яка в десятки разів перевершує 

продуктивність традиційних методів наплавлення і, в залежності від розмірів 

деталей, що наплавляються і матеріалів, що застосовуються, складає 

200…800 кл/ год і більше при товщині наплавленого шару мм 100... 20. До 

безумовних переваг нової технології слід віднести також і можливість 

наплавлення матеріалами найрізноманітнішого хімічного складу. В даному 

випадку можуть бути використані чавун, швидкоріжучі, інструментальні і 

нержавіючі сталі, жароміцні нікелеві сплави і ін., в тому числі матеріали, які 
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не піддаються ні холодному, ні гарячому деформуванню і, відповідно, не 

використовуються для традиційних наплавочних технологій, де 

потребуються витратні електроди у вигляді проволоки, стрижнів, пластин і 

 т. п 

2.5 Шлаки для ЕШП  

Шлаки при ЕШП виконують три основні функції:  

- рафінуючу;  

- тепловиділяючу (енергоутворюючу);  

- теплопередаючу.  

Основні вимоги до шлаків визначаються цими функціями[17]. Як 

рафінуюче середовище шлак повинен мати достатню активність до 

видаляємих з металу домішок, таким чином розчиняти її чи зв'язувати яким-

небудь іншим способом. Крім того, шлак повинен поглинати неметалічні 

включення, захищати метал від взаємодії з атмосферою печі, зокрема з 

киснем, не взаємодіяти з основним металом та легуючими елементами. В той 

же час компоненти не повинні забруднювати метал. 

Для того щоб вибрати оптимальний склад шлаку потрібно щоб він 

відповідав деяким вимогам: 

1.Оскільки CaF2 - шкідливий для здоров'я, то виберемо шлак в якому 

вміст CaF2 мінімальний або його зовсім немає. 

2.Для утворення шлакових композицій потрібно використовувати 

оксиди з дуже низькою пружністю пари, наприклад СаО, А12О3  та MgO. Це 

слідує, що тиск парів оксидів пропорційний парціальному тиску кисню и 

шлаковик розплавах та їх підвищення  призводить до відповідного росту 

вмісту кисню в металі [17]. 

3.Зниження вмісту СаF2 призводить до зменшення випромінювальної 

можливості, що ще раз підтверджує доцільність використання шлаків з 

мінімальним вмістом фтористого кальцію. 
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4.Коефіцієнт лінійного термічного розширення твердих шлаків значно 

знижується при зменшення вмісту СаF2. 

Склад та температура деяких шлаків для ЕШП надані в табл. 2.1 [17]. 

Таблиця 2.1 - Склад та температура плавлення шлаків для ЕШП 

 

Висновки:  

1.Якість злитка характеризується наявністю певної кількості 

специфічних, властивих конкретному способу виробництва, дефектів. При 

цьому вона знаходиться у прямій залежності від маси – зі збільшенням 

поперечного перетину і маси злитка різко погіршується якість готової сталі, 

оскільки збільшується час його кристалізації, що сприяє розвитку 

лікваційних процесів. 

2. При формуванні великотоннажного зливка затвердіння відбувається 

протягом тривалого часу, а перемішування обмежується природною 

конвекцією, через що утворення лікваційних і усадкових дефектів 

неминуче.Використанням переплавних процесів, зокрема ЕШП, можна 

досягти більш високої якості металу, проте отримання великотоннажних 
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зливків класичним способом ЕШП витратного електрода пов'язане з певними 

обмеженнями. 

3.Розвиток технології ЕШП:  електрошлаковий переплаву за 

двоконтурною схемою (ЕШП ДС) та електрошлаковий переплав з рідким 

металом (ЕШП РМ) дозволяють краще керувати затвердінням великих 

порожнистих зливків. 
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3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРЕМЕНТУ 

Кристалізація металу супроводжується складними і 

швикдопротікаючимими фізичними процесами переносу тепла, 

гідродинамічної течії та випромінювання. На практиці часто неможливо 

виміряти параметри цих процесів, тим більше з достатньою точністю. Крім 

того, в металургії натурні експерименти пов’язані зі значними матеріальними 

витратами, що зв’язані з розмірами та вартістю зливків. Тому велике 

значення мають численні експерименти з використанням методів 

математичного моделювання и розрахунків на ЕОМ, які дозволяють при 

порівняно малих витратах і мінімальній кількості експериментальних даних 

створити якісну і кількісну картину явищ, що відбуваються в металургійних 

процесах.  

Математичне моделювання ґрунтується на ідентичності диференційних 

рівнянь, що описують явище в оригіналі і моделі, що відрізняються за своєю 

природою. Головна перевага математичного моделювання перед фізичним 

полягає в можливості досліджувати явища природи, що важко піддаються 

вивченню, використовуючи добре вивчені явища. При математичному 

моделюванні більш наочно, ніж при фізичному моделюванні, здійснюється 

індикація та реєстрація результатів досліджень. Тут можна легко варіювати в 

широких межах вихідні дані завдання для вибору оптимальних (за заданим 

критерієм) параметрів досліджуваної системи. Час рішення задачі, за 

бажанням дослідника, може бути змінено в широких межах [18]. 

Методи математичного моделювання дозволяють визначати розподіл 

температур [19], хімічних елементів в зливку [20], прогнозувати його 

структуру [20,21,22] та появу Λ-подібної сегрегації [22, 23]. 

Температурний градієнт (G, К/м) та швидкостей кристалізації (Vкр, м/с) 

що складають швидкість охолодження (G Vкр, К/с) визначають структуру 

сплаву, що кристалізується [22]. Співвідношення між цими параметрами та 
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структурою може бути представлене у вигляді діаграми (рис. 3.1) 

кристалізації. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Зміна кристалічної структури в залеженості від 

інтенсивності охолодження і швидкості кристалізації металу на фронті 

затвердіння. 

Для прогнозування положення Λ-подібної сегрегації використовують 

простий метод, який полягає у обчисленні числа Релея [24] за формулою: 

7232.1

99.31.161038,2
R

G
CRa CC

C


 
                                     (3.1) 

де СС – концентрація вуглецю в сталі, %; 

R – локальна швидкість охолодження К/с; 

G – градієнт температур, К/м; 

Δρ – різниця в густині міждендритної та основної маси рідини, кг/м
3
; 

Λ-подібної сегрегація можлива коли число Релея становить 17±8 [24]. 

 



48 

 

Математична модель складається з кількох задач, формулювання яких 

відповідає характерним фізичним явищам, пов'язаним один з одним [25, 26]: 

- розрахунок температурного поля в металевій ванні з урахуванням 

надходження рідкого присадкового металу; 

- визначення параметрів двофазної зони, на основі яких можна судити 

про структуру злитку. 

Для численної реалізації математичної моделі процесу ЕШП 

використаємо метод кінцевих елементів. Модель створювалась в 

програмному комплексі “COMSOL Multiphysics”. 

3.1 Математична модель процесу 

Математична модель процесу складається з кількох задач, 

формулювання яких відповідає характерним фізичним явищам, пов'язаним 

один з одним [22]: 

– розрахунок температурного поля в шлаковій та металевій ваннах 

з урахуванням порційного надходження рідкого присадкового 

металу; 

– визначення параметрів двофазної зони, на основі яких за можна 

судити про структуру зливку. 

При математичному моделюванні ЕШП порожнистого зливку 

тривимірну задачу можна звести до двомірної перейшовши до циліндричної 

системи координат. Вісь oz системи координат співпадає з віссю зливку (вісь 

симетрії), а вісь or – з радіальним напрямом. Початок координат заданий на 

нижній основі зливку. 
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Рисунок 3.2 - Схема розрахункової області при моделюванні процессу 

виготовлення порожнистих зливків способом ЕШП РМ: 1- водооходжуваний 

дорн; 2- центральна заготівка (стінка труби); 3- ванна рідкого шлаку; 4- ванна 

рідкого металу; 5 -двофазна зона; 6- наплавлений шар; 7- футерівка; 8, 9,                 

12- струмопідвідні водоохолоджувані секції кристаллизатора; 10- ізолятор; 

11- канал датчика рівня металевої ванни; 13- затравка. 

Визначення температурних полів в зливку. Температурне поле T(r,z,τ) 

для області заготовки, шлаку і шару визначається в результаті вирішення 

диференційного рівняння: 
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                        (3.2) 

де С – питомий тепловміст, Дж/(кг∙К); 

ρ – густина, кг/м3; 

λ – теплопровідність, Вт/(м∙К); 

і = 1 – для шлаку, і = 2 для зливку; 

V

i
q  - обємне джерело тепла. 
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Обємне джерело тепла описується, як: 
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                                            (3.3) 

де QJ – тепло, що виділяється в шлаковій ванні, Дж; 

R – радіус шлакової ванни, м; 

hs – висота шлакової ванни, м; 

Сформулюємо початкові і граничні умови для задачі.  

Початкові умови визначають температурне поле зливку в початковий 

момент часу: 

constTzrT i

i


 00
),,(


                                                 (3.4) 

де 
iT

0  – температура металу, що подається в кристалізатор при і = 1, 

шлакової ванни при і = 2;. 

За межами кристалізатора відбувається теплообмін конвекцією та 

випромінюванням в навколишнє середовище за законом Стефана – 

Больцмана: 
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                    (3.5) 

де α – коефіцієнт теплопередачі від поверхні зливку до навколишнього 

середовища; 

Tср – температура навколишнього середовища; 

де ε – приведений коефіцієнт чорноти; 

81067,5   – константа Стефана-Больцмана. 

На зовнішній боковій поверхні зливку теплообмін з кристалізатором 

здійснюється за законом Ньютона – Ріхмана: 
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                            (3.6) 

де α – коефіцієнт теплопередачі від поверхні зливку до стінок 

кристалізатора; 
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Tкр – температура охолоджуючої води в кристалізаторі; 

В зоні рідкометалевої ванни: 
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                                     (3.7) 

В зоні шлакової ванни: 
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                          (3.8) 

Теплообмін зливку з піддоном описується рівнянням: 
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                               (3.9) 

де Тпд – температура водоохолоджуючої води в піддоні. 

Втрати тепла з поверхні шлакової ванни: 

12)()(|)( 44

4
RrRTTTT

z

T
T срсрZz 




                 (3.10) 

Питомий тепловміст металу визначається наступними рівняннями: 
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де CS,CL – питомий тепловміст металу в твердому і рідкому стані, 

Дж/(кг∙К); 

L – прихована теплота плавлення, Дж/кг; 
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 – доля твердої фази в двофазній зоні. 

Теплопровідність металу визначається наступними рівняннями: 
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де λS, λL – теплопровідність металу в твердому і рідкому стані, 

Дж/(кг∙К); 
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Визначення параметрів двофазної зони. Відслідковування розвитку 

температурних полів, отриманих в результаті численних розрахунків 

дозволяють отримати наступні характерні параметри для кожної точки в 

двофазній зоні (TL- TL): 

- час перебування металу для точки (r,z) в двофазній зоні ; 

- середній градієнт температур G=(GL+GS)/2, 

де
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 в момент коли, температура точки 

опуститься до TL, а GS – коли температура досягне TL 

3.2 Математична модель кристалізації зливку у виливниці 

Початкові умови визначають температурне поле зливку та виливниці в 

початковий момент часу: 
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                                     (3.13) 

 

де 
0

T  – температура металу, що подається в кристалізатор, К. 

Теплообмін виливниці з навколишнім середовищем відбувається за 

рахунок конвекції та випромінюванням за законом Стефана – Больцмана: 
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де α – коефіцієнт теплопередачі від поверхні зливку до навколишнього 

середовища; 

Tср – температура навколишнього середовища; 

де ε – приведений коефіцієнт чорноти; 

81067,5   – константа Стефана-Больцмана.  
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3.3 Математична модель кристалізації зливку ЕШП 

Оскільки процес ЕШП напівбезперервний, то система може бити 

змодельована, як постійна в часі.  

Сформулюємо початкові і граничні умови для задачі .  

Початкові умови визначають температурне поле зливку в початковий 

момент часу: 

  

 constTzrT 
 00

),,(


                                    (3.15) 

 

де 
0

T  – температура металу, що подається в кристалізатор, К. 

На вільній поверхні металу приймаємо рівномірний розподіл 

температури: 

 

constTzrT 
0

),,(                                       (3.16) 

 

де T0 – температура металу, що подається в кристалізатор 

За межами кристалізатора відбувається теплообмін конвекцією та 

випромінюванням в навколишнє середовище за законом Стефана – 

Больцмана: 
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де α – коефіцієнт теплопередачі від поверхні зливку до навколишнього 

середовища; 

Tср – температура навколишнього середовища; 

де ε – приведений коефіцієнт чорноти; 

81067,5   – константа Стефана-Больцмана. 
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На зовнішній боковій поверхні зливку теплообмін з кристалізатором 

здійснюється за законом Ньютона – Ріхмана: 

 

)(|)(
крRr

TT
r

T
T 







                               (3.18) 

 

де α – коефіцієнт теплопередачі від поверхні  зливку до стінок  

кристалізатора; 

Tкр – температура охолоджуючої води в кристалізаторі 

 

3.2 Вихідні данні 

Таблиця 3.1 – Властивості матеріалу зливка - сталь 25ХНМ [23]  

Густина твердого металу 7920 кг/м
3
 

Густина рідкого металу 6960 кг/м
3
 [26] 

Температура ліквідус 1710 К 

Температура солідус 1523 К 

Прихована теплота кристалізації 251,1 кДж/кг  

Теплопровідність твердого металу  21 Вт/(м∙К) 

Теплопровідність рідкого металу 26 Вт/(м∙К)  

Питома теплоємність твердого металу 537 Дж/(кг∙К) 

Питома теплоємність рідкого металу 702 Дж/(кг∙К) 

Ступінь чорноти  0,7 

 

Таблиця 3.2 – Властивості матеріалу кристалізатора [24]  

Густина твердого металу 8892 кг/м
3
 

Теплопровідність твердого металу  390 Вт/(м∙К) 

Питома теплоємність твердого металу 385 Дж/(кг∙К) 

Ступінь чорноти  0,7 
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           Таблиця 3.3 – Властивості дорну 

Діаметр  1.8 м 

Густина металу 7920 кг/м
3
 

Теплопровідність твердого металу  21 Вт/(м∙К) 

Питома теплоємність твердого металу 537 Дж/(кг∙К) 

Ступінь чорноти  0,7 

 

Таблиця 3.4– Параметри моделі кристалізації зливку   

Товщина зливку 0,8 м 

Висота зливку 4 м 

Висота прибуткової надставки 1,6 м 

Менший діаметр прибуткової надставки 2,08 м 

Висота донної частини 0,84 м 

Більший діаметр донної частини 2,6 м 

Менший діаметр донної частини 1,8 м 

Маса зливку 258 т 

Товщина стінок 0,4 м 

Матеріал прибуткової надставки Шамот 

Матеріал кристалізатора Мідь 

Початкова температура металу 1760 К 

Початкова температура на надставки 373 К 

Температура навколишнього середовища 300 К 

    

Таблиця 3.5 – Параметри моделі кристалізації зливку ЕШП 

Діаметр зливку 2,6 м 

Висота кристалізатора 2,6 м 

Висота зливку 4 м 

Маса зливку 252 т 
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Температура металу, що подається в 

кристалізатор 

1973 К 

Коефіцієнт теплопередачі в стінку 

кристалізатора 

90 Вт/(м
2
∙К) 

Температура охолоджуючої води в 

кристалізаторі 

313 К 

Масова швидкість наплавлення зливку 2,5 т/год 

Лінійна швидкість наплавлення зливку 0,9 мм/хв 

Температура зовнішнього середовища 300 К 

 

В процесі математичного моделювання за допомогою програми 

“COMSOL MULTIPHYSICS” був змодельований процес отримання 

порожнистого  зливка масою 252 т, технологією електрошлакового 

переплаву. Для моделювання вибрали: 

- електрошлаковий переплав рідким металом зі струмопровідним 

кристалізатором; 

- властивості вихідного металу – сталь 25ХНМ; 

- внутрішній кристалізатор (дорн) з аустенітної марки сталі, та її 

властивості; 

- вибрали шлак АН-295, в хімічному складі якого мала кількість 

фтористого кальцію та для його виготовлення використовуються 

недорогі компоненти. 



57 

 

 

Рисунок 3.2 – Розрахункова схема та граничні умови: 1 – зона 

кристалізатору;  2 – зона за межами кристалізатора. 
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4 РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Після оброблення вихідних даних отримали наступні результати 

моделювання процесу отримання порожнистого зливка масою більше 300 т, 

що виплавлявся за схемою вибраною у попередньому розділі. 

4.1 Кристалізації зливку у виливниці 

 Змодельований зливок має вигляд, що зображений на рис. 4.1. 

 

 

Рисунок  4.1 - Змодельований зливок 

3 графіку (рис. 4.2) видно, що по мірі кристалізації швидкість 

зменшується, що свідчить про зміну умов кристалізації.  

По мірі кристалізації (рис. 4.3) відбувається розширення двофазної 

зони, що можна пояснити процесами виділенням прихованої теплоти 

кристалізації та ліквації. Зміна характеру кривої пояснюється тим, що у 
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зливку зникає зона з рідким металом і відбувається охолодження двофазної 

зони нижче температури солідус. 

 

 

 

 

Рисунок 4.2-  Частка затвердіваючого металу в залежності від часу 

заливки . 

 

Рисунок 4.3 – Ширина двофазної зони (переріз зливку Н = 4 м). 

Як бачимо, при кристалізації  (рис. 4.4) високий  градієнт температур 

зберігається тільки у початковий момент часу, що відповідає формуванню 

тонкого шару дрібнозернистого металу. А впродовж основного часу 
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кристалізації зберігається низьке значення, що  градієнту температур з 

формуванням крупнозернистої структури.  По мірі кристалізації  відбувається 

розширення двофазної зони, що можна пояснити процесами виділенням 

прихованої теплоти кристалізації та ліквації. Зміна характеру кривої 

пояснюється тим, що у злитку зникає зона з рідким металом і відбувається 

охолодження двофазної зони нижче температури солідус 

 

Рисунок 4.4 – Градієнт температур в двофазній зоні (переріз зливку Н 

= 4 м). 

З  графіку (рис. 4.5) видно, що шар з дрібнозернистою структурою має 

товщину приблизно 100 мм. Швидкість кристалізації в перерізі зливку на 

висоті 4 м постійна впродовж основного часу формування зливку.  
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Рисунок 4.5 – Час затвердіння (переріз зливку Н = 4 м). 

 

4.2 Кристалізації зливку ЕШП 

У початковий момент після заливання металу  (рис. 4.6) відбувається 

кристалізація у тонкому шарі  біля  стінок. Далі  відбувається  наростання 

шару затвердівшого металу, а у верхній частині у зоні надставки починає 

формуватися тепловий центр і через 1 год. після заливання, у виливниці 

відбулася кристалізація 25% металу. 
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Рисунок 4.6 – Розподіл твердої та рідкої фаз. 

Через 5 год. з моменту заливання  відбулася кристалізація 50 % металу, 

через 12,5 год. – 75% і видно , що кристалізація завершується  вертикальному 

напрямку.  

В початковий момент кристалізації умови кристалізації 

характеризуються вузькою двофазною зоною та високими значеннями 

температурного градієнту, що свідчить про формування дрібнозернистої 

структури. По мірі розвитку процесу кристалізації  відбувається  розширення 

двофазної зони. 
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Після завершення кристалізації  зливок має нерівномірний розподіл 

температур, що при його транспортуванні може призвести до розтріскування. 

Для верифікації математичної моделі проведемо розрахунок часу 

повної кристалізації зливку за формулою [21]: 
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Час до повної кристалізації зливку  складає 24,5 год., що співмірно з 

розрахунковим.  

Видно, що процес кристалізації зливку завершується у вертикальному 

напрямку, що сприяє утворенню усадкової раковини. Тривалий час 

перебування металу в рідкому стані сприяє розвитку лікваційних процесів. 

Низьке значення градієнту температур (<10 К/см) свідчить про формування 

крупнозернистої структури. 

 

 



64 

 

 

Рисунок 4.7–  Розподіл температур в зливку, К. 

У зливку  глибина рідкометалевої ванни складає 0,5 м, ширина 

двофазної зони 0,48 м. 

Також був зроблений аналіз залежності градієнту температур в 

двофазній зоні (рис 4.8), швидкість росту твердої фази (рис 4.9), та час 

твердіння  (4.10), що дає нам можливість прогнозувати формування потрібної 

структури в зливку (рис4.8): 
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Рисунок 4.8 – Ширина двофазної зони від осі зливка. 

 

 

 

Рисунок 4.9– Швидкість росту твердої фази . 
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Рисунок 4.10– Час затвердіння в залежності від відстані від вісі зливка. 
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Висновки  

1. Перевагою математичного моделювання є можливість легко 

варіювати в широких межах вихідні дані завдання для вибору оптимальних 

(за заданим критерієм) параметрів досліджуваної системи. Час рішення 

задачі, за бажанням дослідника, може бути змінено в широких межах. 

2. В результаті математичного моделювання кристалізації 

порожнистого зливку зі сплаву 25ХНМ отримано наступні результати: 

а) визначено час до повної кристалізації зливку , який складає 24,5 год., 

що співмірно з розрахунком за формулою: 
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б) отримано дані про розвиток двофазної зони в розглянутих процесах 

виробництва  зливків (протяжність, градієнт); 

в)визначено швидкості кристалізації. 

г) для процесу ЕШП отримано наступні результати: 

- глибина рідкометалевої ванни складає ≈1,57 м; 

- ширина двофазної зони на осі зливку ≈0,48 м.  

- в порівняння з відливанням у виливницю процес ЕШП 

забезпечує більш високі градієнт температур та швидкості 

кристалізації, що в свою чергу дає сприятливий вплив на 

структуру зливку. 

3. Нові технологічні схеми ЕШП такі, як ЕШП ДС та ЕШП РМ 

дозволяють розширити можливості виготовлення великих порожнистих 

зливків масою більше 300 т і довжиною зливка 4 м за рахунок зменшення 

швидкості наплавлення, зменшення перегріву металу та глибини 

рідкометалевої ванни, більш рівномірного розподілу тепла. 
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 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ 

Вступ 

Охорона праці – це система правових соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів і засобів спрямованих на збереження життя, здоров’я та 

працездатності людини в процесі трудової діяльності. 

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 обробки металів. Водночас із 

впровадженням нових технологій, слід дотримуватись чітких вимог охорони 

праці та довкілля. Саме тому надзвичайно важливе значення відіграє питання 

створення належних умов до праці, що в свою чергу дозволить знайти 

потенціальні фактори ризику, зберегти здоров’я людей, підтримувати на 

належному рівні їх працездатність. Поліпшення умов праці приводить до 

підвищення продуктивності, якості продукції, трудової дисципліни, 

зниження плинності кадрів, числа аварій, травматизму, профзахворювань і 

зв'язаних з цим економічних втрат [25]. 

Метою даного розділу є аналіз небезпечних та шкідливих чинників, 

які можуть виявлятися при проведенні досліджень в лабораторії, а також 

розробка заходів, спрямованих на забезпечення безпечних умов праці. 

5.1 Правові та організаційні основи охорони праці на підприємстві 

В даній дипломній роботі виконується  процес моделювання 

виготовлення сталевого зливка масою 300 тон методом ЕШП. Досліди 

проводились в лабораторії  ІЕЗ ім. Є. О.  Патона м. НАН України. 

Закон про «Охорону праці» чітко визначає, що відповідальним за 

створення на кожному робочому місці, в кожному структурному підрозділі 

умов праці відповідно до НПАОП, а також забезпечення дотримання вимог 
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законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці є працедавець 

[25]. 

Відповідно до Закону України про «Охорону праці», кодексом законів 

про працю України створення безпечних і здорових умов праці на 

виробництві покладено на працедавця, який не має права вимагати від 

працівника(студента) виконання роботи в умовах, що не відповідають 

вимогам нормативно-правових актів з охорони праці [25]. 

Відповідальність за охорону праці  безпосередньо несе начальних цеху. 

Всі студенти при виконанні робіт в лабораторії  проходять інструктаж з 

охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних 

випадків, правил поведінки при виникненні аварій відповідно до типового 

положення про навчання з питань охорони праці. 

5.2 Аналіз шкідливих та небезпечних факторів при виконанні 

науково-дослідної роботи 

Ця дипломна робота виконувалась в  лабораторії ІЕЗ ім. Патона. 

Математичне моделювання проводилося на персональному комп’ютері. 

Схема лабораторій показана на рис. 5.1. 

Розглянемо небезпечні та шкідливі виробничі фактори (НШВФ), які 

мають відношення до даної роботи. НШВФ ділять на п’ять груп: фізичні, 

хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні [25]. 

Фізичні фактори: машини та механізми які рухаються, обертаються; 

системи та устаткування, які знаходяться під підвищеним тиском; підвищена 

запиленість та загазованість повітря; підвищена температура повітря в 

виробничих приміщеннях; підвищений рівень шуму, вібрації, ультразвуку; 

коливання барометричного тиску; понижена вологість повітря; підвищений 

рівень іонізуючих випромінювань; підвищена напруга в електричній мережі; 

підвищений рівень електромагнітних випромінювань; підвищена 
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напруженість електричного, магнітного полів; недостатня освітленість 

робочої зони; гострі кромки, задирки на поверхні інструментів, обладнання. 

Хімічні фактори: різноманітні хімічні речовини, які знаходяться в 

лабораторіях. 

 

 

Рисунок 5.1 – Розташування робочих місць в приміщенні де 

проводились дослідження: 1 - стіл;  2 - стільці; 3 - обчислювальна техніка 

(ПК); 4 - шафа; 5 - вікна; 6 – двері. 

5.2.1 Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів 

Аналіз умов праці в приміщеннях проходив при використанні такого 

обладнання (рис. 5.1): 

- стіл; 

- комп’ютер; 

- шафа; 

Комп’ютери мають живлення напругою 220 В. Основні фактори 

ризику, які можуть бути присутні при виконанні дослідження [26]: 

- наявність шуму та вібрації; 

- м'яке рентгенівське випромінювання; 

- електромагнітне випромінювання; 

 
Пн. 
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- ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання; 

- електростатичне поле між екраном і оператором; 

- наявність пилу, озону, оксидів азоту й аероіонізації 

- ураження електричним струмом 

Параметри лабораторії (рис 5.1) : 

- довжина лабораторії  а = 7 м; 

- ширина лабораторії b = 4 м; 

- висота лабораторії h = 3,8 м; 

За цими величинами були розраховані: 

- площа лабораторії S = a  b = 28 м
2
; 

- загальний об’єм лабораторії V = a  b  h = 106,4 м
3
. 

Оскільки кількість працюючих у лабораторії не перевищує 2 осіб, то 

площа та об’єм, що припадає на одну людину дорівнює: 

- площа лабораторії на одного працівника S = S/2 = 14 м
2
; 

- об’єм лабораторії на одного працівника V = V/2 = 53,2 м
3
. 

Порівнявши оптимальні значення об’єму та площі приміщення з 

отриманими значеннями робимо висновок, що розміри приміщення по  

відношенню до кількості працюючих в ньому людей повністю відповідають 

оптимальним умовам. Отже, геометричні параметри лабораторії 

відповідають нормам [27]. 

5.2.2 Мікроклімат в лабораторії 

Згідно з ДСН 3.3.6.042 – 99, категорія робіт Іб легка (роботи, які 

виконуються сидячі, стоячи або пов’язані з ходінням та супроводжуються 

деякими фізичними напруженнями) – енерговитрати складають 121 – 150 

ккал/год (141 – 175 Вт) [26]. 

Мікроклімат в лабораторіях відповідає параметрам наведеним у табл. 

5.3 [30], оптимальні мікрокліматичні умови наведені у табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 − Оптимальні мікрокліматичні умови 

Період року Категорія 

робіт 

t, 
o
C Відносна 

вологість, 

% 

Швидкість 

руху пов., 

м/с 

Холодний Іб 21-23 60-40 0,1 

Теплий Іб 22-24 60-40 0,2 

 

Таблиця 5.3 – Результати вимірів метеорологічних факторів лабораторії 

Місце 

проведення 

вимірів 

К
ат

ег
о
р
ія

 р
о
б

іт
 п

о
 в

аж
к
о

ст
і 

Період 

року 

Температура 

повітря, 
О
С 

Відносна 

вологість 

повітря, % 

Швидкість 

руху повітря, 

м/с 
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Д
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о
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и
 

Лабораторія 

(закрите 

приміщення) 

Іб
, 
(1

5
0

 к
к
ал

/г
о
д

) 

 

Теплий 

 

24 21…28 55 60 0,1 0,2 

Водяне 

опалення, 

природна 

вентиляці

я 

 

Холодни

й 
20...22 20…24 60 75 0,1 0,1 

 

Висновки: Відносна вологість, температура та швидкість руху повітря в 

робочій зоні приміщення не виходять за межі допустимого. Мікроклімат 

відповідає оптимальним умовам. Оскільки в ході виконання роботи 

використовувалось приміщення в якому немає наявності отруйних речовин і 

пилу у повітрі, тому у робочій зоні непотрібно додаткових засобів захисту. 
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5.3 Освітлення 

Правильно підібране освітлення надає нормальні умови для організації 

робочого процесу. 

Знаходження світлової енергії однобічне, при розміщені вікон з 

західної сторони. 

              
,mee nN 
      (5.1) 

де еN = 1,5 – значення КПО; 

 m = 0,85 – коефіцієнт світлового клімату для розміщення вікон з 

західної  сторони. 

                                            
.28,185,05,1 

N
e

 

Розрахунок рівня природного освітлення здійснюється за формулою: 

                                        r

Ke

S

S jН

n

o
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   Кзд;                  (5.2)  

де ен=
KззKS

rS

зn

o







100

,    (5.3) 

де Sn = 28 м
2
– площа приміщення; 

 Kj = 1,2 – коефіцієнт запасу, враховує зниження світлопропускання 

вікон і середовища у приміщенні; 

 η = 15 – світлова характеристика вікон, залежить від відношення 

розмірів приміщення (довжини до глибини та  глибини  до висоти від рівня 

робочої поверхні до верхнього краю вікна); 

 So = 2,7 м
2
 – площа вікна;  

 Kзд = 1 – коефіцієнт, який враховує затінення будівлями, які 

розташовані навпроти (залежить від відношення відстані між будівлями до 

висоти карнизу протилежного будинку над підвіконником); 

 τ0 – загальний коефіцієнт світлопропускання. 
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τ0 =τ1 ∙ τ2 ∙ τ3 ∙ τ4 ,     (5.4) 

 

де τ1 – коефіцієнт світлопропускання матеріалу, який визначається в 

залежності від виду світлопропускного матеріалу (при подвійному склі 0,8); 

τ2 – коефіцієнт, який враховує втрати світла у віконній рамі (вид рами 

спарений 0,7);  

τ3 = 1 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у несучих конструкціях 

(при боковому освітленні τ3=1;  

при верхньому – τ3= (0,8-0,9);   

τ4 = 1 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у сонцезахисних 

пристроях[40]. 

τ0=0,8∙0,7∙1∙1=0,56 

ен= 8,6
1,1152,128

5,156,0157,2100





 

Таким чином, коефіцієнт природного освітлення в нашому приміщенні 

становить 2,1 більше нормативного значення ен= 1,28, то можна зробити 

висновок, що еР відповідає встановленим нормативним вимогам ДБН В 

.2.5.28-2006. Таким чином природне освітлення в денний час дає змогу 

економити електроенергію і можливість працювати при природному 

освітленні. 

5.3.1 Штучне освітлення 

Освітлення, що забезпечує нормальні зорові роботи, є важливим 

чинником в організації і проведенні НДР, тому що при поганому освітленні 

підвищується втомленість, а це негативно впливає на здоров'я людини. 

Освітлення лабораторії природне та штучне. Для місцевого освітлення 

використовуються лампи розжарювання, для загального – люмінесцентні ЛБ-

40 (12 одиниці у лабораторії). Тому освітлення лабораторії штучне і 

природне. [27] 

Штучне освітлення Е повинно бути не менше 400 лк. 
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Так, як штучного (загального) освітлення не достатньо, то 

використовується місцеве освітлення за допомогою 2 ламп розжарювання. 

Завдяки цьому освітлення лабораторії відповідає вимогам ДБН В .2.5.28-

2006. і складає 400 лк. 

Для забезпечення нормованих значень освітленості в приміщенні 

потрібно проводити чищення скла віконних рам і світильників не рідше двох 

разів у рік і проводити своєчасну заміну перегорілих ламп. 

5.4 Випромінювання 

Дисплеї на основі ЕПТ є потенційним джерелом випромінювання 

кількох діапазонів електромагнітного спектра: рентгенівського, оптичного, 

радіочастотного [28]. 

Вимоги стосовно виробничих приміщень, в яких встановлені ВДТ ЕОМ 

та ПЕОМ відображені в ДСанПіН 3.3.2-007-98 [25]». 

Джерелами електромагнітного випромінювання (ЕВМ), у тому числі 

рентгенівського, є електронно-променеві трубки (ЕСТ). Згідно [28] 

потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання трубки 

будь-якій точці перед екраном  на відстані 5 см від його поверхні не повинна 

перевищувати 100 мкР/год. Захист користувачів ЕОМ від рентгенівського 

випромінювання забезпечуються за допомогою екранів із спеціального 

затемненого скла. 

5.5 Електробезпека 

Відповідно діючим правилам побудови електроустановок ПΠΕ-97 

приміщення лабораторій з точки зору небезпеки враження людини 

електричним струмом відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки 

електротравм. Це сухі приміщення з температурою повітря 18-25
о
С та 

струмо-непровідною підлогою. Електроустановки, що використовуються при 

виконанні даної НДР, живляться напругою 220 В змінного струму частотою 
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50 Гц. Причинами враження електричним струмом під час виконання 

трудового процесу з електрообладнанням є: 

1) випадковий дотик до струмоведучих частин, які перебувають під 

напругою, через відсутність засобів недоступності або безвідповідальне 

відношення до безпеки персоналу; 

2) дотик до неструмоведучих частин електроприладів випадково 

потрапивших під напругу через ушкодження ізоляції чи іншого 

ушкодження; 

3) потрапляння під напругу під час проведення ремонтних робіт на 

відключених електроприладах через помилкове їх включення. 

Вплив електричного струму на організм може мати небезпечні для 

здоров’я людини наслідки і навіть привести до смерті. Імовірність 

смертельного результату при поразці електричним струмом вище, ніж при 

інших причинах травматизму[30]. 

На дію електричної поразки впливає ряд факторів: 

1. Величина струму (1 мА); 

2. Рід струму (струм перемінний); 

3. Частота струму ( 50 Гц); 

4. Шлях струму в організмі (г-н, р-р, р-г); 

5. Тривалість дії струму; 

6. Стан організму; 

Величина струму, що протікає через яку-небудь ділянку тіла. При 

розробці захисних заходів, вважають небезпечним струм у 25мА, при якому 

важко самостійно відірватись від провідника, а струм величиною 100мА 

може призвести до смертельного результату. 

До напруги 42В найбільш небезпечний перемінний струм, а більше 42В 

вплив однаковий як постійного так і перемінного струму. 

Найбільш небезпечна частота в 50...60 Гц. 
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У лабораторії, де проводилися дослідження, вірно виконане захисне 

заземлення корпусів, електроустаткування і приладів. Розташування робочих 

місць таке, що виключається можливість дотику до корпусів, 

електроустаткування і приладів. 

5.6 Пожежна безпека 

Пожежна безпека об’єкта – стан об’єкта, за яким з регламентованою 

імовірністю виключається виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей 

її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних 

цінностей . 

Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення 

умов виникнення пожежі та мінімізація її наслідків [29]. 

Відповідно до НАПБ Б.07.005-86 лабораторія за пожежною безпекою 

належить до категорії В, тому що в ній знаходяться тверді горючі та 

важкогорючі матеріали (пил і волокна), здатні горіти тільки при взаємодії з 

водою, киснем повітря або між собою, за умов, що вони не належать до 

категорій А і Б. 

У випадку пожежі у лабораторії може горіти: 

1. електроустановки та їхня проводка; 

2. паркет та штори; 

3. шафи та паперові документи, що знаходяться в них. 

4. Виникнення пожеж у лабораторії можливо за наступними причинами: 

- порушення технологічного режиму; 

          - несправність електроустаткування; 

- необережне звертання з вогнем; 

- ремонт устаткування на ходу; 

- неправильне користування устаткуванням. 
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Для запобігання пожеж необхідно виключити перераховані недоліки і 

строго дотримуватись правил протипожежної безпеки [25, 30]. 

У випадку пожежі на електроустановці, що знаходиться під напругою, 

полум’я  не гаситься водою, а використовується вуглекислотний чи  

вуглекислотноброметиловий вогнегасник. 

На випадок пожежі в лабораторії є водопровід, вогнегасник 

вуглекислотноброметиловий ОУБ-3 (ГОСТ 111564-65), а на сходових клітках 

і в коридорах шухляди з піском, вогнегасники ОХП-10, ОП-1Б, пожежні 

крани. Приміщення обладнане пожежною сигналізацією автоматичної дії 

комбінованого типу (оповісник КИ-1). 

Основними заходами по пожежній безпеці є регулярна перевірка 

працездатності засобів гасіння пожежі і систем пожежної сигналізації; 

перевірка виправності електричної проводки; щорічне випробування опору 

ізоляції підвищенною напругою близько 500В; обережне відношення з 

легкоплавкими речовинами. 

5.7 Безпека в надзвичайній ситуації 

В Законі України «Про захист населення і території в умовах 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» встановлено 

наступне визначення надзвичайної ситуації: «Надзвичайна ситуація – це 

порушення умов життєдіяльності людей викликані виробничими  аваріями, 

катастрофами,  стихійними лихами,  епідеміями які привели або можуть 

привести до людських жертв і великим матеріальним збиткам». 

Ефективність захисту населення у надзвичайній ситуації (НС) може 

бути досягнута тільки на основі усвідомленого урахування принципів 

забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях і ефективному використанні 

всіх засобів і способів, що послаблюють її негативні впливи та збільшують 

безпеку населення. 
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В залежності від характеру причин виникнення надзвичайної ситуації 

розрізняють: 

- надзвичайну ситуацію техногенного характеру; 

- надзвичайну ситуацію екологічного характеру; 

- надзвичайну ситуацію природного характеру; 

- надзвичайну ситуацію соціального характеру. 

Принципи забезпечення безпеки в умовах НС за ознаками їх реалізації 

умовно ділять на три групи. Перша – це завчасна підготовка і накопичення 

засобів захисту (колективних та індивідуальних) від небезпечних і шкідливих 

чинників, забезпечення їхньої готовності для використання населенням, а 

також підготовка до проведення заходів щодо евакуації населення з 

небезпечних зон (зон ризику). Друга – диференційований підхід у 

забезпеченні повного обсягу захисних заходів в залежності від виду джерел 

небезпечних і шкідливих чинників, а також від місцевих умов. Третя – 

комплексне ефективне застосування засобів і способів, які забезпечують 

надійний захист від наслідків НС, узгоджене здійснення усіх заходів, що 

гарантують безпеку життєдіяльності в сучасному техносоціальному 

середовищі. 

Щоб запобігти виникненню надзвичайної ситуації техногенного та 

природного характеру в нашій країні функціонує Єдина державна система 

запобігання і регулювання на надзвичайній ситуації техногенного характеру. 

Кожний рівень ЄДСЗР має координуючі та постійні органи управління 

щодо розв’язання завдань у сфері запобігання надзвичайної ситуації, захисту       

населення. 

Координуючі органи ЄДСЗР: 

- загальнодержавний рівень: (державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки  та надзвичайних ситуацій; національна рада з питань 

безпечної життєдіяльності населення); 
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- регіональний рівень; 

- місцевий рівень; 

- об’єктовий рівень. 

Надзвичайна ситуація, що може виникнути в лабораторії, буде 

належати до об’єктового рівня, тому що не підлягає критеріям які 

відповідають іншим рівням НС, а саме загальнодержавному, регіональному 

та місцевому. Згідно Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні 

надзвичайною ситуацією об’єктового рівня вважається така ситуація, що 

розгортається на території об’єкта або на самому об’єкті і наслідки якої не 

виходять за межі об’єкта або його санітарно-захисної зони. Для спрощення 

машинної обробки інформації класифікатор визначає оригінальний код 

кожної надзвичайної ситуації, що складається з 5-ти цифр, які вказують на 

клас, групу і вид надзвичайної ситуації ( О – об’єктовий, М – місцевий, Р – 

регіональний, Д – державний). 

Відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 будівля відноситься до I ступеня 

вогнестійкості (будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з 

природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону із 

застосуванням листових і плитних негорючих матеріалів). 

Основний засіб захисту населення в надзвичайних ситуаціях – це 

евакуація населення, його укриття в захисних спорудах, використання 

засобів індивідуального захисту і медичної профілактики. Захисні споруди – 

це інженерні об’єкти, спеціально призначені для захисту населення від 

фізичних, хімічних, біологічно небезпечних і шкідливих чинників [30]. 

Розглянемо таку надзвичайну ситуацію як пожежа (картка 10212 

Класифікатора надзвичайних ситуацій – Пожежі (вибухи) в будівлях та 

спорудах громадського призначення). 

Виникнення пожеж в лабораторії можливе за такими причинами: 

1. Порушення правил протипожежної безпеки; 

2. Несправність електроустаткування; 
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3. Необережне поводження з вогнем та розплавленим металом; 

4. Ремонт устаткування на ходу; 

5. Конструктивні недоліки устаткування; 

6. Неправильне користування устаткуванням. 

У випадку виникнення надзвичайної ситуації, а саме закорочення 

кабельної електропроводки, що знаходиться під напругою та іскрить 

необхідно: 

- відключити подачу току до лабораторії; 

- сповістити про пожежу за допомогою пожежної сигналізації; 

- спробувати знешкодити подальше розповсюдження полум’я; 

- гасити полум’я необхідно вогнегасниками типу ВВ-2, ВВ-8, а також 

піском; 

- необхідно швидко евакуюватися в безпечні приміщення або на двір. 

План евакуації з поверху, де знаходиться лабораторія зображено на рис 

5.2 

 

Рисунок 5.2 – План евакуації з поверху 

5.11  Забезпечення безпеки в надзвичайній ситуації 

При виготовленні великотоннажних сталевих зливків можуть 

виникнути такі надзвичайні ситуації, як: 

- прогар кристалізатора або тигля за рахунок високих температур 

плавлення матеріалів; 

- несправність в системі охолодження (зупинка постачання води); 

- коротке замикання. 

Надзвичайні ситуації розрізняють за категоріями: 
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До І категорії належать аварії, внаслідок яких: 

-   загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб; 

- стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно 

небезпечних речовин за санітарно-захисну зону підприємства; 

- збільшилась концентрація забруднюючих речовин у 

навколишньому природному середовищі більш як у 10 разів; 

- зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, 

що створило загрозу для життя і здоров'я значної кількості працівників 

підприємства чи населення. 

До II категорії належать аварії, внаслідок яких: 

- загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб; 

- зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, 

що створило загрозу для життя і здоров'я працівників цеху, дільниці 

(враховуються цех, дільниця з чисельністю працівників 100 осіб і 

більше). 

Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткування, 

тимчасової зупинки виробництва в результаті спрацювання автоматичних 

захисних блокувань та інші локальні порушення у роботі цехів, дільниць і 

окремих об'єктів, падіння опор та обрив дротів ліній електропередач не 

належать до аварій, що мають категорії. 

Загальні ознаки НС: 

- наявність або загрози загибелі людей чи значне погіршення умов їх 

життєдіяльності; 

- заподіяння економічних збитків; 

- істотне погіршення стану довкілля. 

Отже, з зазначеної вище інформації, можна сказати, що можливість 

виникнення надзвичайних ситуацій при виготовленні великотоннажних 

порожнистих зливків можлива, проте її не можна віднести до масштабних 
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НС, а лише НС об’єктового рівня. Робочим персоналом проводяться усі 

необхідні заходи для попередження виникнення аварії  на підприємстві. 

5.9 Забезпечення  безпеки  при експлуатації електрошлакових 

установок  для виготовлення великотоннажних зливків. 

Перед включенням установки в роботу подати попереджувальний 

звуковий сигнал включенням кнопки, розташованої на шафі управління. 

Порядок операцій та їх виконання повинні бути докладно описані в 

розроблених технологічних процесах для кожної марки сталі. 

Періодична перевірка знань обслуговуючого персоналу повинна 

проводитися комісією, яка призначається наказом по підприємству-

споживачеві не рідше, ніж через 12 місяців. Результати перевірки повинні 

оформлятися протоколом. 

На ділянці розміщення установок на видному місці повинна бути 

коротка інструкція для обслуговуючого персоналу щодо заходів безпеки, 

правилам експлуатації обслуговування установок з урахуванням розподілу 

обов'язків. 

Обладнання робочих місць та спецодяг повинні забезпечувати 

постійний захист обслуговуючого персоналу від ураження електричним 

струмом, від теплового випромінювання та бризок розплавленого шлаку і 

металу. 

Пошкодження роботи установки в надзвичайних ситуаціях: 

1) пошкоджена ізоляція струмоведучих елементів; 

2) порушення в роботі системи подачі охолоджуючої води; 

3) незадовільна робота механізмів установок; 

4) наявність несправностей в електрообладнанні і контрольно-

вимірювальної апаратури; 

5) наявність порушення в спрацьовуванні блокувань, системи світлової 

та звукової сигналізації. 
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Для усунення цих несправностей необхідно провести відключення 

установки і викликати майстра для проведення технічного огляду. 

При працюючій установці забороняється знімати захисні кожухи з 

електричних проводів і апаратів. 

Під час роботи установок не торкатися до обертових частин і не 

знімати з них захисні кожухи. 

У всіх випадках порушення нормальної роботи установок негайно 

провести відключення. 

При спрацьовуванні блокувань і автоматичному відключенні установок 

повторне включення можливе тільки після усунення причини відключення. 

Знаходження у працюючих установках осіб, не пов'язаних з її 

обслуговуванням, категорично забороняється. 

Необхідно дотримуватися правила роботи з підйому-транспортним 

устаткуванням при транспортуванні електродів, інвентарних головок і 

тигель-ковша. 

5.10 Висновки та рекомендації 

Порівнявши вихідні дані з наведеними, можна зробити висновок, що 

вологість у приміщенні  відповідає допустимим, а виміряна температура і 

швидкість руху повітря ні, тому необхідні заходи щодо нормалізації 

параметрів мікроклімату. Такими заходами нормалізації параметрів може 

бути раціональна вентиляція, опалення та кондиціювання повітря 

(досягається шляхом щільного закриття вікон, заклеювання їх у холодний 

період року). Також можна використовувати раціональне розміщення 

технологічного устаткування. 

Для забезпечення задовільного сприйняття кольорів основними 

джерелами світла для освітлення приміщень вважається люмінесцентні 

лампи низького тиску. У разі технічної або недоцільності застосування 

газорозрядних ламп допускається використати лампи розжарювання. 
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Конструкції установок, котрі використовувались в даній роботі 

забезпечують безпеку обслуговуючого персоналу при дотримуванні 

загальних вимог і правил монтажу та електроустановок із напругою, що не 

перевищують 1000В.  В лабораторії правильно виконане захисне заземлення 

корпусів, електроустаткування та приладів.  Розташування робочих місць 

таке, що виключає можливість дотику до корпусів електроустаткування та 

приладів. 

Кожний рік проводиться перевірка опорів і захисту електроустановок 

до 500 В, а також заземлення. 
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ВИСНОВКИ 

1. У великому зливку формуються  дефекти усадочного і лікваційного 

походження, за рахунок затвердівання великих мас 

багатокомпонентного рідкого металу . Зливок виходить неоднорідним 

за хімічним складом і щільності в різних його обсягах, причому зі 

збільшенням маси зливка ця неоднорідність посилюється. 

2. Використання великого порожнистого зливка для виготовлення 

поковок, натомість ковальському є вигіднішим так як в силу їх 

меншого перерізу вони краще піддаються куванню, витрата металу 

зменшується на 35%, та направлений фронт кристалізації зменшує 

можливість виникнення в зливку ліквацій них дефектів. 

3. Показана можливість шляхом безперервного процесу ЕШП РМ в 

струмопідвідному кристалізаторі з рідким присадним матеріалом 

отримування сталевого порожнистого зливка з мінімальною довжиною 

перехідної зони. 

4. Нові технологічні схеми ЕШП такі, як ЕШП ДС та ЕШП РМ 

дозволяють розширити можливості виготовлення великих 

порожнистих зливків масою більше 300 т і довжиною зливка 4 м за 

рахунок зменшення швидкості наплавлення, зменшення перегріву 

металу та глибини рідкометалевої ванни, більш рівномірного розподілу 

тепла. 

5. Показано, що протяжність перехідної зони істотно змінюється по 

радіусу зливка. В центрі вона мінімальна, а біля стінки кристалізатора 

її протяжність зростає. 

6. Розглянутий алгоритм управління глибини рідкої металевої ванни при 

ЕШП РМ можна використовувати на стадіях закінчення процесу для 

оптимізації розмірів усадочної раковини. 
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CONCLUSIONS 

1. In a large ingot formed various defects origin due to large numbers of multi-

curing liquid metal. The ingot obtained heterogeneous chemical composition 

and density in its various volumes, and with increasing mass ingot this 

heterogeneity increases. 

2. Use a large hollow ingot for manufacturing forgings, while forging is 

advantageous since due to their smaller cross section they are better exposed 

foorging, metal consumption is reduced by 35%, and directed crystallization 

front reduces the possibility of  ingot defects. 

3.  The possibility of a continuous process by ESR LM  a mold with a liquid 

filler material receiving hollow steel ingot with a minimum length of the 

transition zone. 

4.  New technological schemes ESR such as ESR ESR DS and SM can expand 

the possibilities of creating large hollow ingots weighing over 300 tons of 

ingot length and 4 m by reducing the welding speed, reducing overheating 

and depth of rare metal baths, more uniform heat distribution. 

5. It is shown that the length of the transition zone varies significantly along 

the radius of the ingot. In the center is minimal, and the mold wall near its 

length increases. 

6. The algorithm of management of the liquid metal bath depth in ESR RM can 

be used on stages ending process to optimize the size of shrinkage cavities. 
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