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РЕФЕРАТ
Магістерська

дисертація

присвячена

дослідженню

шлаків

електрошлакового переплаву, математичному моделюванні процесів, які
відбуваються в шлаках електрошлакового переплаву, та створенню на основі
отриманих математичних моделей комп’ютерної програми «Автоматизована
система розрахунку параметрів шлаків електрошлакового переплаву».
Перша частина дисертації присвячена аналізу властивостей та параметрів
шлаків електрошлакового переплаву, аналізу існуючих математичних моделей,
які описують процеси, що відбуваються в шлаках. Також наведені формули і
рівняння, взяті за основу при створенні комп’ютерної програми.
В другій частині роботи наведено характеристики обладнання та методику
проведення

досліджень.

Приведено

методику

оброблення

результатів

досліджень, методику розрахунку математичних моделей, опис апаратного та
програмного забезпечення, необхідного для створення комп’ютерної програми.
Третя частина магістерської дисертації містить результати досліджень та
розраховані на їх основі математичні моделі, покладені в основу комп’ютерної
програми.
В четвертій частині роботи наведено опис розробленої комп’ютерної
програми, характеристики апаратного та програмного забезпечення, які
необхідні для нормальної роботи комп’ютерної програми.
П’ята частина дисертації присвячена питанням техніки безпеки та
охорони праці при проведенні досліджень та створенні комп’ютерної програми.
В магістерській дисертації були вирішені задачі: досліджені властивості
шлаків електрошлакового переплаву, розраховані математичні моделі процесів,
що відбуваються в рідких шлаках, розроблена комп’ютерна програма
«Автоматизована система розрахунку параметрів шлаків електрошлакового
переплаву».

Роботу викладено на 105 сторінках друкованого тексту. Робота
складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатків і містить 27 рисунків,
24 формули і 7 таблиць.
Ключові слова: шлак, електрошлаковий переплав, флюс, математична
модель, комп’ютерна програма.

ABSTRACT
Master's thesis is devoted to research toxins electroslag remelting, mathematical
modeling of processes occurring in electroslag remelting slags and creation on the
basis of the mathematical models of the computer program "Automated system for
calculating the parameters of electroslag remelting slags".
The first part of the thesis is devoted to the analysis of the properties and
parameters of slag remelting elektroshlkovoho to consider the mathematical models
that describe the processes occurring in the slag. There are formulas and equations as a
basis for creating a computer program.
In the second part are characteristics of the equipment and methods of research.
Powered method of treatment of research results, the method of calculation of
mathematical models describe the hardware and software required to create a computer
program.
The third part of the master's thesis contains the results of research and
Calculated based on mathematical models underlying computer program.
In the fourth part of the paper describes the developed computer program
features hardware and software necessary for the normal operation of a computer
program.
The fifth part of the thesis is devoted to issues of safety and health requirements
in research and software development.
In the master's thesis have been solved problem: The properties of slag
electroslag remelting designed mathematical model of the processes occurring in
liquid slag developed computer program "Automated system for calculating the
parameters of electroslag remelting slags".
The work described in 105 pages of printed text. The work consists of an
introduction, five chapters, conclusion, appendices and contains 27 figures, 24
formulas and 7 tables.
Keywords: slag, electro-slag remelting, flux, mathematical model, a computer
program..
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА СКОРОЧЕНЬ
А – постійна, характерна для даної рідини;
Аэф - ефективна площа поперечного перерізу опору (шлакової ванни), м2;
Cк – коефіцієнт, який залежить від матеріалу і стану поверхонь, що
контактують;
ct – питома теплоємність шлакової суміші при температурі t, Дж/(кгС);

𝑐𝐶𝑎𝐹2 – питома теплоємність фториду кальцію при температурі t, Дж/(кгС);
𝑐𝐶𝑎𝑂 – питома теплоємність оксиду кальцію при температурі t, Дж/(кгС);
𝑐𝑆𝑖𝑂2 – питома теплоємність оксиду кремнію при температурі t,
Дж/(кгС);

𝑐𝐴𝑙2 𝑂3 – питома теплоємність оксиду алюмінію при температурі t,
Дж/(кгС);

𝑐𝑀𝑔𝑂 – питома теплоємність оксиду магнію при температурі t, Дж/(кгС);
D1, D2, D3 - густина кожного компоненту при температурі Т, кг/м3;
𝐷 𝑇 0С – щільність при температурі Т, 0С;
Dел – діаметр електрода, м;
Dмет - густина рідкого металу, кг/м3;
Dт – діаметр тигля, м;
Dшл - густина рідкого шлаку, кг/м3;
Еn – енергія активації в'язкої течії, Дж/моль;
ехр –

експонент або показник ступеня при підставі е натурального

логарифма;
F – сила, Н;
f – частота струму, Гц;
g - прискорення сили тяжіння, 9.81 м/с2;
I — сила струму, А;
Iшл – сила електричного струму, який протікає через шлакову ванну, А;
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k1

–

коефіцієнт

конфігурації,

який

залежить

від

відношення

міжелектродного проміжку (h) до глибини шлакової ванни з зануреними
електродами (hшл);
k2 – коефіцієнт заповнення тигля, який залежить від відношення діаметру
електрода (Dел) до діаметра тигля (Dт);
k3 – коефіцієнт, який характеризує відношення відстані між осями
електродів до їх діаметру (для багатоелектродних схем)4;
k4 – коефіцієнт, який враховує зміну електричного опору шлакової ванни у
випадку використання витратних електродів прямокутного перетину;
kп – коефіцієнт, що враховує вплив поверхневого ефекту;
kб – коефіцієнт, що враховує ефект близькості в багатоелектродних печах;
l - довжина опору (дорівнює мінімальній глибині шлакової ванни), м;
lел.в – довжина вільної частини електрода, м;
Lел.вл – власна індуктивність електроду, Гн;
Lел.вн – внутрішня індуктивність електроду, Гн;
Lел – власна індуктивність електрода, Гн;
lел – довжина електрода, м;
M1, M2, M3 - маса кожного компоненту, кг;
m – показник ступеню, що характеризує форму контакту;
m1, m2, m3 – маса кожного із компонентів, кг;
n - коефіцієнт в'язкості, Пас;
p – тиск в контактних поверхнях, Па;
R – універсальна газова стала, 8,31 Дж/мольК;
Rшл – активний опір шлакової ванни, Ом;
Rел – активний опір електрода, Ом;
r - радіус краплі металу, м;
S – площа, м2;
T – температура, К;
t – температура, С;
tел – температура електрода, oC;
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tc – температура плавлення шлаку, С;
V – об'єм, м3;
U2 – вторинна напруга електропічного трансформатора, В;
Xел – реактивний опір електрода, Ом;
x - питома електропровідність, Смм;
Z – повний електричний опір ланцюга, Ом;
%Al2O3 – вміст в шлаковій суміші оксиду алюмінію, %;
%CaF2 – вміст в шлаковій суміші фториду кальцію, %;
%CaO – вміст в шлаковій суміші оксиду кальцію, %;
%MgO – вміст в шлаковій суміші оксиду магнію, %;
%RO – вміст основних оксидів в шлаку, %;
%SO – вміст кислих оксидів в шлаку, %;
%SiO2 – вміст в шлаковій суміші оксиду кремнію, %;
ел – температурний коефіцієнт електричного опору;
е.ел – еквівалентна глибина проникнення електромагнітного поля в
матеріал електроду, м;
— динамічна в'язкість рідини Пас,
t – в’язкість шлаку при температурі t, Пас;
t – питома теплопровідність шлакової суміші при температурі t, Вт/(мС);

𝜆𝐶𝑎𝐹2 – питома теплопровідність фториду кальцію при температурі t, Вт/(мС);
𝜆𝐶𝑎𝑂 – питома теплопровідність оксиду кальцію при температурі t, Вт/(мС);
𝜆𝑆𝑖𝑂2 – питома теплопровідність оксиду кремнію при температурі t, Вт/(мС);
𝜆𝐴𝑙2 𝑂3 – питома теплопровідність оксиду алюмінію при температурі t,
Вт/(мС);

𝜆𝑀𝑔𝑂 – питома теплопровідність ксиду магнію при температурі t, Вт/(мС).
(r)ел – відносна магнітна проникність металу електрода;
𝑣 - різниця потенціалів в шлаку, В;
ел – питомий електричний опір електроду, Омм;
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ел – питомий електричний опір електроду, Омм;
(ел)t – питомий електричний опір електроду при деякій температурі, Омм;
ел.20 – питомий електричний опір електроду при 20 oC, Омм;
шл – питомий електричний опір шлакової ванни, Омм;
1t, 2t, 3t, – густина кожного із компонентів при температурі t, кг/м3;
1000 – густина шлакової суміші при температурі 1400 С, кг/м3;
t – густина шлакової суміші при температурі t, кг/м3;
1400 – густина шлакової суміші при температурі 1400 C, кг/м3;
t – поверхневий натяг шлаку при температурі t, Н/м.
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ВСТУП
Розвиток авіакосмічної техніки, ядерної енергетики та інших галузей
господарства держави потребує значного підвищення обсягів виробництва
сталей та сплавів, які володіють унікальними властивостями та здатні працювати
в самих різноманітних умовах - від температур, близьких до температури
абсолютного нуля, до температур в декілька тисяч градусів, в умовах високих
статичних, ударних та вібраційних навантажень, під впливом агресивних рідин
та газів, в умовах вакууму та при частих різких змінах температури.
Тому задача створення якісних сталей та сплавів з метою підвищення
надійності та довговічності виробів відповідального призначення, виготовлених
із них, є задачею актуальною.
Звичайні методи виробництва сталей та сплавів, навіть при суттєвому їх
вдосконаленні, в багатьох випадках не можуть забезпечити рівень якості металу,
який відповідатиме вимогам, висунутими новітніми галузями техніки.
Частково ця проблема була розв’язана появою в металургійній
промисловості принципово нових способів отримання якісних металів і сплавів.
До деяких із таких способів відноситься електрошлаковий переплав заготовки та
електрошлакова тигельна плавка металу з наступним заливанням його в кокіль,
відцентрову форму або форму, отриману іншими способами.
Отриманий вище зазначеними способами метал має дуже високу якість
внаслідок очищення його від газів і неметалевих вкраплень під дією
розплавленого флюсу. Крім цього, процеси електрошлакового переплаву не
потребують

складного

обладнання,

як

наприклад

вакуумно-дугова,

електронно-променева, плазмово-дугова плавки і можуть бути реалізовані в
будь-якому цеху металургійного виробництва, в тому числі і для переробки
відходів власного виробництва [1].
Процеси електрошлакового переплаву базуються на використанні шлаків
(флюсів), у яких під дією електричного струму відбувається виділення теплової
енергії, яка витрачається на розплавлення твердого металу. При цьому шляхом
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підбору компонентів шлаку можна керувати різноманітними параметрами
електрошлакового переплаву – від швидкості переплаву до ступеня рафінування
металу. Таким чином, задача підбору складу шлаків електрошлакового
переплаву по заданим параметрам (густині, електричному опору, в’язкості
тощо), або розрахунок параметрів шлаків за відомим складом є актуальною.
Хоча електрошлаковий процес був винайдений на початку 50-х років
минулого століття, до цих пір не було розроблено комп'ютерних програм, що
дозволяють за необхідними параметрами шлаку підібрати його склад, або за
відомим складом розрахувати параметри шлакової ванни [2].
Таким чином, дана робота присвячена моделюванню фізико-хімічних
властивостей шлакових розплавів при електрошлаковому переплаві, створенні
відповідних математичних моделей та розробці комп’ютерної програми, яка
дозволяє автоматизувати процес розрахунку параметрів шлакової ванни та
складу шлаку. Програму також можна використовувати у навчальних цілях
студентами вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом
«Металургія».
Головна мета роботи полягала в розробці комп’ютерної програми
«Автоматизована система розрахунку параметрів шлаків електрошлакового
переплаву», яка дозволяла б швидко і точно проводити розрахунки параметрів
шлаку по вмісту компонентів, та необхідного вмісту компонентів по заданим
параметрам шлаку електрошлакового переплаву.
Для досягнення поставленої мети в роботі були вирішені такі задачі:
- проведені дослідження і встановлені закономірності впливу компонентів
шлаку електрошлакового переплаву та його температури на параметри шлаку –
густину, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, температуру
плавлення, поверхневий натяг та в’язкість;
- за теоретичними та експериментальними даними розраховані відповідні
математичні моделі процесу;
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- на основі відомих формул, рівнянь та розрахованих математичних
моделей створено комп’ютерну програму «Автоматизована система розрахунку
параметрів шлаків електрошлакового переплаву».
Апробація роботи: результати магістерської дисертації доповідалися на
XIII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Спеціальна металургія:
вчора, сьогодні,

завтра» 21 квітня 2015 року, НТУУ «КПІ», Київ; VII

Міжнародній науково-технічній конференції «Новые материалы и технологии в
машиностроении-2015» 21-22 травня 2015 року, НТУУ «КПІ», Київ.
Публікація результатів роботи: результати роботи опубліковано в
статтях

«Автоматизована

електрошлакового

система

переплаву»

[3],

розрахунку

параметрів

шлаків

«Розрахунок

параметрів

шлаків

електрошлакового переплаву» [4].
Практичне значення роботи: встановлені закономірності впливу складу
шлаків на їх властивості дозволили розрахувати необхідні математичні моделі і
розробити комп’ютерну програму «Автоматизована система розрахунку
параметрів шлаків електрошлакового переплаву» .
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1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
1.1 Класифікація шлаків
Шлаки являють собою розплав, що формується з порожньої породи
металовмісних шихтових матеріалів, золи палива, металургійних флюсів і в
деяких випадках футеровки металургійних агрегатів.
Шлак служить середовищем, в якому включення, що містяться в рідкому
металі, видаляються в результаті хімічної реакції або розчиняються. Шляхом
підбору складу шлаку можна здійснювати регулювання вмісту кисню, сірки та
інших елементів. Шлак виконує також ряд допоміжних функцій. При
електрошлаковому переплаві, наприклад, твердіючи на стінках кристалізатора,
він перешкоджає безпосередньому контакту між розплавленим металом і
матеріалом кристалізатора, ізолюючи таким чином метал електрично- і
термічно- від кристалізатора. Шлак також дозволяє отримати гладку поверхню
злитка і захищає розплавлений метал від атмосферного окислення, створює
резервуар тепла для розплавленого металу, запобігає утворенню усадочної
раковини і внутрішньої усадки. Впливаючи на шлак, можна впливати не тільки
на хімічний склад металу, але й на структуру злитка.
Основу металургійних шлаків складають оксиди CaO, SiO2, MgO і FeO.
Підвищений вміст SiO2, в шлаках наближає їх до кислих, а вапна - до основних.
За змістом оксидів заліза, зокрема FeO, шлаки поділяють на окислювальні і
відновлювальні. Значна кількість FeO робить шлак окислювальним.
Металургійні шлаки є складними системами, в яких присутні також
оксиди Mn, Ba, Cr, P. Крім FeO, шлаки містять і вищі оксиди заліза Fe3O4 і Fe2O3.
Сірка в шлаках знаходиться у вигляді сульфідів або сульфатів Ca, Mn, Fe. В
окремих випадках шлаки містять оксиди Ti, B, V і ряд інших з'єднань.
Оксиди, що входять в шлак, поділяють на три групи:
- кислотні (SiO2, P2O5, SO3, SO4), які утворюють з основними оксидами
відповідно силікати, фосфати і сульфати;
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- основні (CaO, MgO, FeO), які утворюють з кислотними оксидами
відповідні солі;
- амфотерні (Al2O3), які залежно від вмісту інших компонентів поводяться
як на кислотні, так і на основні.
У шлаках найбільш важливим кислотним оксидом є SiO2. Металургійні
шлаки зазвичай представляють розплави основних оксидів з SiO2, які складають
переважно силікатні основи і тому їх іноді класифікують за величиною
відношення числа атомів кисню, що міститься в SiO2, до числа атомів кисню, що
входить до складу основного оксиду.
Металургійні шлаки поділяють за видами виплавленого металу на:
- доменні;
- мартенівські;
- конверторні;
- електросталеплавильні;
- феросплавні;
- вагранкові.
Їх можна об'єднати в дві групи:
- шлаки первинних металургійних процесів (доменні і феросплавні);
- шлаки вторинних процесів (сталеплавильні та вагранкові).
Шлакоутворення є одним з найважливіших процесів, що протікають в
доменній печі і визначають її роботу.
Вихід доменного шлаку, його склад і властивості залежать від хімічного і
мінералогічного складу порожньої породи залізних руд, золи коксу, вмісту сірки
в шихті, характеру процесу відновлення і теплового стану печі, а також від марки
виплавленого чавуну.
Застиглий основний шлак в зламі має світлу матову камнеподібну
поверхню. Кількість FeO в ньому при значному нагріванні печі різко
зменшується, залізо майже повністю відновлюється і переходить в чавун. У
кислих і низькотемпературних шлаках міститься порівняно багато FeO. У зламі
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такий шлак блискучий, склоподібний, сірого кольору з переходом у чорний. При
гарячому ході печі утворюється шлак, при випуску якого виділяється багато
газів.
Побічний продукт сталеплавильних процесів являє собою розплав оксидів,
що утворюються при взаємодії з киснем домішок, що містяться в чавуні і
металургійному

брухті,

компонентів

феросплавів,

що

вносяться

в

сталеплавильну ванну для коригування складу, міксерного і доменного шлаку,
що надходять з чавуном, а також від футерування плавильних агрегатів.
Сталеплавильні шлаки мають здатність до рафінування і очищують сталь
від таких шкідливих домішок, як фосфор і сірка. Одночасно з цим вони
захищають метал від окислення газовою фазою. У електрометалургійних
процесах шлак додатково виконує роль навантажувального опору.
Згідно з призначенням шлаків і їх функціями в сталеплавильних процесах
до них висувають певні вимоги за фізико-хімічними властивостями. Як правило,
сталеплавильні шлаки повинні бути рідкотекучими, повинні мати високі
рафінуючі здібності і низьку в'язкість. Також шлаки цієї групи повинні бути
інертними або мінімально агресивними по відношенню до футерівки печі.
Первинні шлаки містять підвищену кількість оксидів заліза (до 27%) і
фосфору (до 3,5%). Від мартенівських шлаків вони відрізняються підвищеним
вмістом оксидів Ca, Mg, Fe і більш високою основністю. Конвертерні шлаки
менше різняться між собою за складом і питомим виходом.
Електросталеплавильних

шлаків

утворюється

значно

менше,

ніж

мартенівських і конвертерних. Як і мартенівські, вони поділяються на первинні
та кінцеві, питомий вихід яких в середньому становить відповідно 6 і 8%.
Первинні електросталеплавильні і мартенівські шлаки подібні між собою за
хімічним складом, кінцеві відрізняються більш високим вмістом оксидів
кальцію і низькою концентрацією оксидів заліза.
За

складом

та

вмістом

основних

елементів

кінцеві

шлаки

киснево-конвертерного, мартенівського і електросталеплавильного виробництв
дещо відрізняються один від одного.
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Найбільш стабільні за складом конвертерні шлаки. Електросталеплавильні
шлаки, навпаки, мають непостійний хімічний склад, особливо за елементами, які
додаються в шихту для надання сталі спеціальних властивостей.
За великої концентрації в шлаках Al2O3 і Р2O5 останні враховуються як
компоненти, що знижують основність шлаку.
Виробництво феросплавів засноване на процесах відновлення елементів з
оксидів, що входять до складу руди або концентрату, і супроводжується
неминучим утворенням шлаку. Відновниками служать вуглець, кремній,
алюміній. Кількість і властивості шлаку залежать від технології процесу, виду і
якості сировини, марки сплаву, складу футеровки плавильного агрегату.
Істотним джерелом утворення шлаку є невідновлені оксиди провідного
елементу. Зазвичай їх вміст у шлаці значно перевищує рівноважні концентрації,
для досягнення яких потрібна тривала витримка розплавів, що пов'язано зі
зниженням продуктивності плавильного агрегату і руйнуванням його футерівки.
Щоб уникнути цього підбирають технологічний режим, що забезпечує високу
продуктивність і максимально можливу ступінь відновлення компоненту. Однак
і при цьому значна частина невідновленого оксиду металу переходить в шлак [5].

1.2 Фізико-хімічні властивості шлаків
1.2.1 Основність шлаків
Шлак представляє собою розплав оксидів з деякою кількістю сульфідів, а в
ряді випадків і фторидів. У шлак можуть переходити з металу шкідливі для сталі
домішки - сірка і фосфор.
Як вже зазначалось, шлаки можуть бути основними і кислими. Кислі
шлаки переходять із стану рідини в стан твердого тіла в широкому інтервалі
температур, тому їх часто називають «довгими», Основні ж шлаки проходять
кристалізацію у відносно вузькому інтервалі температур, тому їх називають
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«короткими».
Основність шлаків визначається згідно з відношення [2]:

𝐵=

∑(%𝑅𝑂)
∑(%𝑆𝑂)

(1.1)

де %RO – вміст основних оксидів в шлаку, %
%SO – вміст кислих оксидів в шлаку, %.
1.2.2 Окислювальна здатність шлаків
До хімічних властивостей шлаків належить також їх окислювальна
здатність, або окисленість, під якою розуміють здатність шлаку впливати на
міжфазовий розподіл кисню в системі метал-шлак. За міру окисленості беруть
вміст у шлаковому розплаві FеО (вюститу) або суму відсотків оксидів заліза в
ньому. Вважається, що шлаки, які містять залізо в підвищених концентраціях, є
окислюючими, тобто здатними окислювати домішки, які містяться в металі. Це
пов'язане з тим, що з усіх оксидів, які входять до складу металургійних шлаків,
найменш термодинамічно стійкими є оксиди заліза і тільки вони здатні
переносити кисень до поверхні реагування і тим самим створювати умови для
окислення таких домішок, як вуглець, манган, силіцій тощо [6].
Враховуючи іонну природу рідких шлаків, можна стверджувати, що
взаємодія шлаку з металом має електрохімічний характер. Це підтверджується
можливістю побудови гальванічного елементу, електролітом в якому є
розплавлений шлак, а електродами - рідкі чавун і сталь. ЕРС виникає внаслідок
існування стрибка електрохімічного потенціалу на кордоні рідких фаз [7].
З наявних у шлаці катіонів у метал будуть переходити ті, які в ряді напруг
найменш електронегативні. Отже, найбільш імовірним є те, що зі шлаку в метал
разом з аніонами перейдуть також катіони заліза. В певних умовах можливий
перехід катіонів марганцю. Перехід катіонів кальцію і магнію з шлаку в метал
неможливий, оскільки в ряді напруг вони значно більш негативні, ніж залізо, і
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будуть їм витіснятися, переходячи в шлак. Відповідно до викладеного,
одночасний перехід аніонів і катіонів можна записати, у вигляді наступної
реакції:
(Fe2+) = [Fe] - 2е
(O2-) = [О] + 2е
(Fe+) + (О2) = [Fe] + [О]
і аналогічно цьому:
(Fe2+) + (S2-) = [Fe] + [S].
Надходження певних іонів з шлаку в метал без зростання електричного
потенціалу і щільності подвійного електричного шару можливо також шляхом
одночасного переходу в протилежних напрямках аніонів [7]:
[S] + 2e = (S2)
(О2-) - [О] + 2
[S] + (О2-) = (S2-) + [О]
або катіонів:
[Мn] - 2е = (Мn2+)
(Fe2+) = [Fe] - 2е ~ [Мn] + (Fe2+) = [Fe] + (Мn2+)
Відновлення трьохвалентного заліза до двовалентного може відбуватися з
переходом аніонів:
2(Fe3+) = 2 (Fe2+) - 2е
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або з переходом катіонів та окисленням металевого заліза або марганцю):
2 (Fe3+) = 2 (Fe2+) - 2е [Fe] = [ Fe2+) + 2е
2 (Fe3+) + [Fe] = 3 (Fe2+)
Таким чином, згідно іонної теорії, через кордон розділу метал-шлак
переходять заряджені частинки. Такий перехід здійснюється в результаті
одночасного переміщення частинок, щонайменше двох сортів. Те, що
відбувається при цьому одночасному переході в одному напрямку катіонів та
аніонів можна, спрощуючи, записати у вигляді переходу з'єднань, наявність яких
в шлаку іонна теорія не заперечує. Навпаки, як буде показано, ця теорія
припускає наявність таких сполук у вигляді угруповань іонів, що призводить до
мікронеоднорідності шлаку [8].
Наприклад,

окислювальна

здатність

шлаку,

яка

характеризується

інтенсивністю переходу кисню зі шлаку в метал, визначається не тільки
загальною концентрацією аніонів кисню в шлаку, а й концентрацією катіонів
Fe2+. Через те, що перехід аніонів О2- і катіонів Fe2+ відбувається одночасно,
можна спрощено записати:
(FeO) = [Fe] + [О].
Однак

для

визначення

ряду

властивостей

розплаву

(зокрема

термодинамічної активності (FeO)), і опису механізму і кінетики окислювальних
процесів необхідно враховувати те, що FeO в шлаку існує у вигляді іонів Fe2+ і
О2-.
1.2.3 В’язкість
Серед фізичних властивостей шлаку найбільш сильний вплив на
швидкість окислення домішок і перенесення їх в шлаці здійснює в'язкість, тобто
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властивість шлаку чинити опір течії або внутрішньому зсуву. Як відомо,
в'язкість визначається співвідношенням:

𝐹 =𝑛∗𝑆∗

𝑑𝑤
𝑑𝑦

(1.2)

де F - сила, необхідна для створення між шарами площею S градієнта
швидкості dw/dy, Н;
n - коефіцієнт в'язкості, Пас;
S – площа, м2.
Отже, величина в'язкості визначається коефіцієнтом в'язкості. В'язкість
значно впливає на швидкість дифузії компонентів. В умовах, коли шлак
нерухомий, справедливо рівняння n\D = const (де D - коефіцієнт швидкості
дифузії, м2/с).
Отже, швидкість дифузії обернено пропорційна в'язкості.
У неспокійному шлаці зі збільшенням його в'язкості зменшується
швидкість масопереносу компонентів внаслідок зменшення інтенсивності
перемішування. В'язкість шлаку залежить від його температури і складу. З
підвищенням температури в'язкість шлаку зменшується. Ця залежність
виражається рівнянням:
n = А exp (EnRT)

(1.3)

де n – коефіцієнт в'язкості, Пас.
А – постійна, характерна для даної рідини;
ехр –

експонент або показник ступеня при підставі е натурального

логарифма;
Еn – енергія активації в'язкої течії, Дж/моль;
R – універсальна газова стала, 8,31 Дж/мольК;
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T – температура, К.
При температурі сталеплавильних процесів (1550-1650 °С) основні шлаки
характеризуються низькою в'язкістю, яка складає 0,01-0,3 Нс/м2 (0,1-3 Пз). Але
при зниженні температури в'язкість цих шлаків різко зростає.
В'язкість основних шлаків збільшується з підвищенням вмісту СаО і
особливо MgO. Уявна в'язкість шлаку істотно збільшується за наявності в шлаці
нерозчинених частинок розміром 10-3-10-2 мм, які викликають значне збільшення
внутрішнього тертя. В основному шлаці такими частками можуть бути кристали
периклаза (MgO), вапна, оксидів хрому. В'язкість основних шлаків зменшується
при введенні Fe2O3, SiO2, Аl2O3 і CaF2. Так як ці компоненти збільшують
розчинність СаО і MgO у шлаці, їх додавання у шлак призводить до зменшення
уявної в'язкості.
Найбільш

сильний

ефект

зменщення

в'язкості

основного

шлаку

спостерігається при введенні в нього плавикового шпату (CaF2). Цим широко
користуються при виплавці сталі в дугових та електрошлакових печах. Як
зазначалося, CaF2 є одним з головних компонентів більшості флюсів, які
застосовуються для отримання шлаку при електрошлакового переплаву.
В'язкість кислих шлаків значно вище в'язкості основних шлаків (може
перевищувати її на цілий порядок). В'язкість кислих шлаків істотно зростає з
підвищенням вмісту кремнезему вище за межу розчинності, коли він
знаходиться у шлаці у вигляді суспензії кристаликів. Зі збільшенням вмісту в
таких шлаках СаО або оксидів заліза іх в’язкість зменшується. Тому додавання у
ванну кислої дугової печі вапна та залізної руди викликає підвищення вмісту
шлаку та інтенсифікацію окислювальних процесів.
1.2.4 Електропровідність
Процес електрошлакової переплавки полягає в розплавленні металу і його
очищенні при проходженні через ванну з розплавленим шлаком на фторидній
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основі. При звичайному електрошлаковому переплаві джерелом тепла служить
виключно нагрів електричним струмом.
До процесу може бути застосований закон Ома [9]:

𝐼=

𝑣𝐴эф 𝑥

(1.4)

𝑙

де I — сила струму, А;
𝑣 - різниця потенціалів в шлаку, В;
Аэф - ефективна площа поперечного перерізу опору (шлакової ванни), м2;
x - питома електропровідність, Смм;
l - довжина опору (дорівнює мінімальній глибині шлакової ванни), м.
Напруга U у шлаці зазвичай складає 30-50 В.
Важливу роль при визначенні глибини шлакової ванни і величини струму
грає електропровідність шлаку [9].
Питома електропровідність (за постійної температури) рідкого шлаку
істотно залежить від концентрації катіонів, здатних переносити електричний
заряд і їх рухливості (чим сильніше катіони пов'язані з аніонами, тим менше їх
рухливість).
Додавання

вапна

до

фтористого

кальцію

зменшує

питому

температурних

режимів

електропровідність.
Забезпечення

і

стабілізація

необхідних

відбувається за допомогою відповідного підбору електричних режимів плавки
(струму переплаву і напруги на шлаковій ванні). Плавильний підбір
температурного

режиму

електрошлакового

переплаву

дає

можливість

підтримувати необхідну температуру ванни рідкого металу, що забезпечує
якість проведення електрошлакового переплаву.
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Рисунок 1.1 Залежність електропровідності шлаків, що використовуються в
процесах ЕШП від їх складу та температури
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1.2.5 Густина
Різниця між значеннями щільності у рідкому шлаці і рідкому металі, який
піддається переплавленню, має велике значення в процесі ЕШП.
Зусилля, обумовлене силою тяжіння, яке має бути прикладено для відриву
краплі розплавленого металу з кінця електроду, пропорційно різниці густин
метал-шлак (Dмет-Dшл). До цього зусилля повинні бути додані електромагнітні та
утримуючі сили; ці сили діють у напрямку, протилежному дії міжфазного натягу
на межі між рідким шлаком і рідким металом, який має тенденцію затримувати
відрив краплі з кінця електрода.
Зусилля, обумовлене прискоренням сили тяжіння, діюче на сферичну
металеву краплю, пов'язане з різницею щільності рівнянням: [5]
4

𝐹 = 𝜋𝑟 3 𝑔(𝐷мет − 𝐷шл )
3

(1.5)

де F – сила, Н;
r - радіус краплі металу, м;
g - прискорення сили тяжіння, 9.81 м/с2;
Dмет - густина рідкого металу, кг/м3;
Dшл - густина рідкого шлаку, кг/м3.
Отже, якщо для відриву рідкої металевої частинки від електроду потрібне
постійне зусилля (а електромагнітні та термічні сили постійні), то чим більше
різниця густин (Dмет - Dшл), тим менше обсяг краплі металу.
Постійна для F:
1

𝑟𝑎(𝐷мет − 𝐷шл )3

(1.6)

29

Кінцева швидкість крапель рідкого металу пропорційна різниці густин і ці
параметри співвідносяться відповідно до закону Стокса.
𝐹 = −6𝜋𝑟𝜂𝑣
де

(1.7)

— cила тертя (сила Стокса), Н;

— радіус сферичного об'єкта, м;
— динамічна в'язкість рідини Пас,
— швидкість частинки, м/с.
Отже, чим менше різниця густин, тим менше кінцева швидкість краплі
рідкого металу і, отже, тим більше тривалість її перебування у шлаковій ванні. У
процесі електрошлакового переплаву розрізняють три рафінувальні зони (рис
1.3). Зона І міститься на торці електрода, що переплавляється. Плівка рідкого
металу з високою концентрацією небажаних домішок утворюється на торці
електрода та стікає з нього. Вона одночасно взаємодіє з рафінувальним
середовищем (шлаком), характеризується значною поверхнею поділу і
невеликим перегріванням металу порівняно з температурою плавлення.
У зоні II відбувається рафінування краплі металу під час її утворення та
переміщення від електрода через рафінувальний шлак до ванни рідкого металу
[10].
Особливістю цього процесу є короткочасність контактування з рафінувальним середовищем — 0,5 —1,0 с.
Зона III, або реакційна зона, — це поверхня ванни рідкого металу, де на
поверхні поділу шлак-метал спостерігається значне перегрівання та інтенсивне
перемішування металу.
Повнота видалення шкідливої і-ї домішки характеризується ступенем її
рафінування — відношенням кількості видаленої домішки до її початкової
концентрації. Початковим умістом домішки є її концентрація у заготовці електроді, що переплавляється.
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Рисунок 1.2 Розміщення рафінувальних зон при ЕШП [10]: І-III зони
рафінування; 1- трансформатор; 2 - електродотримач; 3 - електрод; 4 - краплі
електродного металу; 5 - шлакова ванна; 6- рідка металева ванна; 7 - зливок;
8 - водоохолоджуваний кристалізатор; 9 - шар твердого шлаку
Реакції між шлаком і металом в шлаковій ванні є функцією як площі
поверхні металу, що піддається впливу шлаку, так і тривалості перебування в
шлаковій ванні. Коли ми розглядали зусилля, необхідні для відриву краплі
металу від електрода, ми бачили, що чим більше різниця щільності, тим менше
величина металевої частинки і, отже, тим більше площа поверхні на межі
метал-шлак. Однак, розглядаючи кінцеву швидкість краплі, яка відірвалась від
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металу, можна встановити, що чим більше різниця щільності, тим вище кінцева
швидкість частинки і при постійній в'язкості шлаку тим менше тривалість
перебування краплі металу в шлакової ванні. Дія цих двох факторів протилежна.
Ідеальним було б мати невелику величину крапель металу і тривалий час їх
перебування в шлакової ванні, щоб сприяти реакції між шлаком і металом.
Велика різниця щільності і висока в'язкість шлаку разом сприяють як зменшення
величини крапель, так і більш тривалому перебуванню в шлакової ванні.
Велика різниця щільності сприяє також відділенню шлаку від металу і,
таким

чином,

зменшує

можливість

захоплення

шлаку

металом,

що

кристалізується. Важливо знати, чому дорівнює густина рідкого шлаку при
високій температурі, так як це дозволяє розрахувати мінімальну масу потрібного
шлаку за умови, якщо відома також мінімальна глибина шлакової ванни.
Густина при будь-якій температурі може бути розрахована за формулою
[9]:
𝟏
𝑫𝑻 𝟎 С

=𝑽=

𝑴𝟏
𝑫𝟏(𝑻 𝟎 С)

+

𝑴𝟐
𝑫𝟐(𝑻 𝟎 С)

+

𝑴𝟑
𝑫𝟑(𝑻 𝟎С)

+ ⋯,

(1.8)

где 𝐷 𝑇 0С – щільність при температурі Т, 0С;
V – об'єм, м3;
M1, M2, M3 - маса кожного компоненту, кг;
D1, D2, D3 - густина кожного компоненту при температурі Т, кг/м3.
Вище наведені рівняння є емпіричними і допускають просто застосування
лінійного закону складання. При цьому не вводять поправку на взаємодію між
компонентами шлаку, незважаючи на те, що фактично в системах CaF2 - Al2O3 і
CaF2 - CaO - Al2O3 спостерігаються значні відхилення від простого лінійного
закону складання [9].
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Рисунок 1.3 Густина рідких флюсів системи и CaF2 – CaO при температурі 1673
0

С: 1- експериментальна крива; 2 - розрахункова крива

1.3 Математичне моделювання процесів у шлаковій ванні
У процесах виплавки та позапічної обробки сплавів різні елементи
системи (кисень, сірка, марганець та ін.) розподіляються між шлаком та металом.
При цьому відносний вміст елементів в продуктах плавки визначається як
валовим складом системи, так і термодинамічними властивостями фаз. Тому для
отримання металевих сплавів заданого складу необхідно оцінити рівноважний
розподіл елементів між фазами, і, насамперед, між металевим і шлаковим
розплавами визначається при розгляді обмінних реакцій, що протікають в
системі [11]:
[Fe] + [O] = (FeO)
[Fe] + [S] = (FeO)
[Mn] + [O] = (MnO)
Температурна залежність констант рівноваги цих реакцій визначається
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співвідношеннями:

𝑙𝑔𝐾1 = 𝑙𝑔
𝑙𝑔𝐾1 = 𝑙𝑔
𝑙𝑔𝐾1 = 𝑙𝑔

𝑎(𝐹𝑒𝑂)
𝑎[𝐹𝑒] 𝑎[𝑂]
𝑎(𝐹𝑒𝑆)

𝑎[𝐹𝑒] 𝑎[𝑆]
𝑎(𝑀𝑒𝑂)
𝑎[𝑀𝑒] 𝑎[𝑂]

=−

=−

6320
𝑇

339

=−

𝑇

+ 4.734

+ 2.571

12175
𝑇

+ 5.45

(1.9)
(1.10)
(1.11)

Таким чином, для розрахунку рівноважного складу виплавленого сплаву
необхідно визначити активності компонентів металу і шлаку.
Враховуючи іонну природу шлакових розплавів, склад їх однозначно
визначається іонними частками катіонів, xi, і аніонів, yi. При термодинамічному
аналізі таких розчинів повинні бути оцінені активності всіх з'єднань, утворених
усіма металами (катіонами) і металоїдами (аніонами), тобто повинні бути
визначені і термодинамічна кількість молей компонентів розчину.
На практиці часто іонні розчини (шлаки) отримують в результаті
змішування окремих сполук, взятих у певному співвідношенні, або в результаті
протікання певних обмінних хімічних реакцій обміну, що протікають в системі
між різними фазами, тобто число сполук, з яких утворений розчин (шлак) може
бути менше ніж кількість термодинамічних компонентів.
Одним з учених, який найбільш просунувся в питанні математичного
моделювання шлакових систем, є британський учений Кен Мілс (Імперський
коледж Лондона, Факультет матеріалів). Створені на підставі його досліджень
математичні моделі дозволили створити системи для розрахунків властивостей
шлаків з використанням комп'ютерної техніки.

1.4 Шлаки для електрошлакового переплаву
Плавлення електродного металу при ЕШП відбувається в результаті
виділення тепла при проходженні струму через шлак. Шлаковий шар є
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елементом електричного кола між трансформатором і піччю, що має найбільший
електричний опір і, отже, служить такою частиною цього ланцюга, яка найбільш
важлива для перетворення електричної енергії в тепло. Якщо шлак має малий
опір при заданій робочій температурі, то дуже важко забезпечити задовільні
умови плавки. Електричні параметри ЕШП в значній мірі обумовлені фізичними
властивостями шлаку, який використовується. Шлак є також основним засобом
регулювання хімічного складу металу. Крім того, шлак при ЕШП виконує ряд
інших функцій: рафінування металу від неметалевих включень, газів і
шкідливих домішок, захист рідкого металу від впливу атмосфери, забезпечення
чистої поверхні злитка, попередження виникнення кристалізаційних дефектів та
ін. Ефективність застосування шлаків для виконання цих завдань визначається їх
фізико-хімічними властивостями [12].
За складом, шлаки поділяються:
- тільки з фтористих сполук;
- з фтористих сполук та оксидів;
- тільки з окислів.
Найбільш важливі шлакові системи включають суміші фтористих сполук з
оксидами [12].
Фтористо-окисні системи, що мають найбільшу універсальність у
застосуванні при ЕШП, містять фторид кальцію і вапно; фторид кальцію і
глинозем; фторид кальцію, вапно та глинозем; фторид кальцію, оксид магнію і
глинозем.
1.4.1 Системи з фтористими сполуками
При електрошлаковому переплаві можуть застосовуватися фтористі
з'єднання як окремо, так і в різних комбінаціях. Фтористі шлаки вільні від кисню,
мають низьку температуру плавлення або температуру ліквідусу, і внаслідок їх
низького електричного опору процес протікає при порівняно низьких
температурах. Завдяки цим властивостям фтористі шлаки є оптимальними для
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плавлення металів і сплавів з низькою температурою плавлення або таких
металів і сплавів, окислення яких має бути мінімальним [12].
1.4.2 Однокомпонентні системи з фтористими сполуками
1) Система CaF2.
Цей матеріал може бути очищений шляхом попередньої плавки в
футерованій графітом індукційній або дуговій печі. При попередній плавці
видаляються водень, сірка, свинець і частково кремній.
Застосування

плавикового

шпату

в

електрошлаковому

процесі

обмежується через важкість нагріву шлакової ванни до досить високої
температури. Це пов'язано з його низьким електричним опором (близько 0,23
Ом/см за температури електрошлакового переплаву, близько 1650 °С). Однак
якщо мова йде про шлаки, що складаються лише з фтористих сполук, то
оптимальними з цієї точки зору є шлаки з фтористим кальцієм. Це пояснюється
тим, що з усіх фтористих шлаків шлаки з фтористим кальцієм мають найбільший
електричний опір.
Із застосуванням шлаків, що складаються лише з плавикового шпату,
переплавляють чисте залізо, низьковуглецеву сталь, підшипникову сталь,
стабілізовану титаном корозійностійку сталь Х18Н8Т і титан.
2) Система BaF2.
Фтористий барій має меншу температуру плавлення (1290 °С), ніж
фтористий кальцій. Фтористий барій без домішок або в суміші з фтористим
кальцієм не перевіряли. Окис барію застосовують як стабілізатор дуги в дугових
печах. До недоліків фтористого барію слід віднести його високу вартість,
розчинність і, отже, токсичність, а також гігроскопічність.
3) Система MgF2.
Фтористий магній має більш високий тиск парів і меншу температуру
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плавлення, ніж фтористий кальцій. Тому його термічна стабільність нижче.
Фтористий магній внаслідок його незадовільних електричних властивостей
зазвичай не застосовують при електрошлаковому переплаві. Шлаки, що містять
100 % фтористого магнію, виготовляють з великими труднощами, зазвичай вміст
фтористого магнію у фтористих шлаках не перевищує 20 – 30 %. Матеріал
промислової чистоти часто містить закристалізовану воду (до 10%), і цю воду
необхідно видалити до застосування шлаку в ЕШП. При пірогідролізі фтористий
магній розкладається, утворюючи окис магнію. Окис магнію значно менш
активний при десульфурації, ніж вапно (продукт пірогідролізу плавикового
шпату), тому в тих випадках, коли важливо зберегти сірку, краще, якщо
фтористу основу шлаку становить фтористий магній або фтористий магній або
фтористий кальцій, ніж один фтористий кальцій.
1.4.3 Двокомпонентні системи з фтористими сполуками
Система CaF2-СаО є простою двохкомпонентною системою з евтектичним
складом, що містить ~ 17% CaO, і евтектичною температурою 1360 °С (рис. 1.4).
Широке поширення отримав шлак на основі СаF2-Аl2О3. Це проста
двокомпонентна система, евтектичний склад якої за даними різних авторів
містить від 9 до 27% Аl2О3, а евтектична температура становить відповідно 1290
або 1270 °С.
Заміна фтористого кальцію глиноземом значно підвищує електричний
опір шлаку. Заміна 10% плавикового шпату глиноземом підвищує електричний
опір у більшій мірі, ніж заміна 40% плавикового шпату вапном. Глиноземисті
шлаки завдяки їхньому високому електричному опору - (електричний опір при
1650 °С для шлаку 90% CaF2 - 10% Al2O3 складає 0,26 Ом/см, а для шлаку 65%
CaF2 - 5% СаO - 30% Аl2O3 становить 0,57 Ом/см). Також ці шлаки добре
зберігають тепло, забезпечують високі швидкості переплаву і низьку питому
витрату енергії на одиницю маси переплавленого металу. Однак, якщо
температура шлаку занадто висока, металева ванна буде поглиблюватися, що
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призведе до радіальної, а не до поздовжньої кристалізації злитку.

Рисунок 1.4 Система CaF2 – CaO: 1- по даним Будікова и Тресятського;
2 - по даним Мукерджі; 3 – по даним Річардсона і Кора
Спроба перейти на двокомпонентні шлаки системи СаО-Аl2Oз привела до
певних технологічних труднощів ведення процесу і, зокрема, неможливість у
ряді випадків отримати злитки з якісною поверхнею.
1.4.4 Трикомпонентні системи з фтористими сполуками
Найбільш широко застосовують при ЕШП шлаки системи СаF2 – СаО Аl2O3. На рис. 1.5 показана експериментальна діаграма фазового стану для
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системи СаF2-СаО-Аl2O3 та діаграма шлаку відповідного складу. З рис. 1.5 б
можна бачити, що всі системи, які можуть використовуватися в процесах ЕШП
мають температуру ліквідусу до 1500 °С.
Шлаки системи CaF2-CaO-Al2O3 можуть бути розподілені за трьома
групами:
- кислі без вільного вапна, CaO : Al2O3 = 1: 1;
- кислі без вільного вапна, Al2O3> CaO;
- основні, що містять вільне вапно і мало глинозему (або без глинозему).

Рисунок 1.5 Система CaF2-CaO-Al2O3 (a) і склад шлаку в цій системі (б)
Шлаки другої групи були розглянуті вище (система СaF2 -CaO). Шлаки
першої групи розташовуються уздовж смуги низьких температур. Ці шлаки
мають електроопір біля 0,5 Ом/см і мають високу рідкотекучість. Шлаки другої
групи не містять вільного вапна, мають більш високий вміст глинозему і нижчий
вміст вапна. Вони забезпечують високі швидкості переплаву і помірні витрати
енергії. Основним недоліком шлаків цієї групи є можливість зростання при ЕШП
вмісту алюмінію і кисню в металі.
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1.5 Висновки
Електрошлаковий переплав (ЕШП) використовується для вторинного
очищення рідкого металу від шкідливих домішок і являється одним із основних
способів отримання металів і сплавів високої якості. У якості вихідного
матеріалу зазвичай використовується суцільний витратний електрод із
первинного металу, який може бути литим, отриманим під тиском або таким, що
складається із відходів. Шлакова ванна, яка знаходиться в кристалізаторі або
тиглі, нагрівається і розплавляється теплом, що виділяється при проходженні
через неї електричного струму. Коли температура шлакової ванни перевищує
температуру плавлення металу, електрод починає оплавлятися. Краплі, що
стікають з торця електроду, потрапляють в шлакову ванну, утворюючи металеву
ванну, яка поступово накопичується або кристалізується. Рафінування металу
здійснюється внаслідок реакції рідкого металу зі шлаком і відбувається в 3
стадії: при утворенні краплі на торці електроду, при проходженні краплі через
шар шлаку, після накопичення рідкого металу в ванні.
При відповідному підборі шлаків хімічна реакція може бути підсилена.
Можливо, наприклад, знизити рівень вмісту сірки до дуже низького рівня.
Видаленню неметалевих вкраплень може сприяти їх флотація і хімічна реакція зі
шлаком. Шлаки також можуть підібрані таким чином, щоб запобігати
видаленню деяких елементів, які необхідно зберегти.
Таким чином, найбільш відповідальним елементом усіх електрошлакових
процесів є шлакова ванна. Параметри шлакової ванни впливають як на
параметри самого електрошлакового переплаву так і на параметри металу, що
переплавляється.
Таким чином, до шлаку електрошлакового переплаву пред’являються
спеціальні вимоги, які полягають в тому, що він повинен плавитися при
температурі, значно нижчої за ту, при якій відбувається рафінування металу. Він
повинен бути стабільним при робочій температурі процесу, мати відповідне
значення електропровідності. Іншими важливими критеріями шлаку є
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теплопровідність, в’язкість і поверхневий натяг. Бажано, щоб летючість шлаку
була низькою, так як в іншому випадку необхідно використовувати дороге
фільтраційне обладнання. Хімічна активність шлаку повинна відповідати
необхідному ступеню очищення і необхідному хімічному складу.
Зазвичай у якості компонентів шлаків електрошлакового переплаву
використовують фтористий кальцій, оксид кальцію, оксид магнію, оксид
алюмінію та оксид кремнію. Іноді в шлак додають фтористий магній, фтористий
барій, оксид титану та оксид цирконію. Змінюючи кількість цих складових,
можна змінювати температуру плавлення, стабільність, електропровідність,
в’язкість та інші параметри шлакової ванни. Це в свою чергу дозволяє змінювати
швидкість розплавлення, температуру шлакової ванни, розміри крапель металу
та інші фактори, що впливають на ступінь очищення [13].
Літературні джерела по електрошлаковому переплаву містять розрізнені
дані щодо впливу компонентів шлаків електрошлакового переплаву на його
густину, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, поверхневий
натяг, в’язкість та інші параметри в залежності від складу шлаку та його
температури. А це, як зазначалось вище, є дуже важливим аспектом правильного
підбору складу шлаку та параметрів процесу електрошлакового переплаву. Крім
цього, важлива також і зворотна залежність – можливість шляхом вибору
необхідних параметрів шлаку розраховувати необхідний вміст компонентів.
Звертаючи увагу на те, що останнім часом відбувається перехід від
натурного

моделювання

процесів

електрошлакового

переплаву

до

комп’ютерного, питання адекватного розрахунку параметрів шлакової ванни в
будь-який момент часу набуває все більшої значущості, бо саме параметри
шлакової ванни (особливо її електричний опір) впливають на усі інші параметри
процесу і є первинними [14].
Аналіз літературних джерел свідчить про те, що до цього часу не було
створено

жодної

комп’ютерної

програми,

яка

б

дозволяла

миттєво

розраховувати параметри шлакової ванни за вмістом в ній компонентів та за
температурою, або підбір складу шлаку за необхідними робочими параметрами
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процесу – електричному опору, хімічній активності тощо. Тому створення такої
програми є задачею актуальною.
Програма для розрахунку параметрів шлакової ванни повинна працювати
в двох режимах:
- розрахунок параметрів рідкого шлаку, а саме густини, теплоємності,
теплопровідності, електропровідності, поверхневого натягу та в’язкості в
залежності від вмісту компонентів шлаку та температури;
- розрахунок вмісту компонентів шлаку для забезпечення необхідних
параметрів

шлаку

–

густини,

теплоємності,

теплопровідності,

електропровідності, поверхневого натягу та температури в деякому діапазоні.
Моделювання параметрів шлакової ванни представляє собою складну
задачу. Воно основане на використанні багатьох математичних моделей,
отриманих в результаті оброблення результатів великої кількості фізичних
експериментів, які необхідно зв’язати між собою [15].
Найбільш повно з точки зору математичного моделювання шлакові
системи описані в роботах Мілса, Юрана і Джонса [16]. Саме їх дані і необхідно
покласти в основу комп’ютерної програми «Автоматизована система розрахунку
параметрів шлаків електрошлакового переплаву».
Програма повинна складатися із трьох основних модулів а також умовних
переходів. Після запуску комп’ютерної програми з’являється заставка з
інформацію про організацію-розробника, розробників та можливість вибору
одного із двох режимів роботи – «Розрахунок параметрів шлаку» та «Розрахунок
складу шлаку».
В першому режимі розраховуються параметри шлаку по відомому вмісту
компонентів шлаку, в другому – розрахунок необхідного вмісту шлаку по
заданим параметрам.
Після вибору необхідного режиму завантажується відповідне вікно,
поділене на 2 частини – для введення вихідних даних і для виведення
результатів. Після введення вихідних даних і натисканні на кнопку
«Розрахувати»

відбувається

автоматичний

розрахунок

усіх

необхідних
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параметрів з виведенням результатів розрахунків в нижнє вікно. Перед
розрахунком відбувається перевірка виконання необхідних обмежень і умов і у
разі невиконання деякої із них на екран виводиться повідомлення про помилку у
виборі вихідних значень.
Кожне вікно має також дві додаткові кнопки – кнопку «Назад», для
повернення в головне вікно, і кнопку «Вихід» - для виходу із програми.
Таким чином, головна мета роботи полягає в розробці комп’ютерної
програми

«Автоматизована

система

розрахунку

параметрів

шлаків

електрошлакового переплаву», яка дозволяла б швидко і точно проводити
розрахунки параметрів шлаку по вмісту компонентів, та необхідного вмісту
компонентів по заданим параметрам шлаку електрошлакового переплаву.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі задачі:
- провести дослідження і встановити закономірності впливу компонентів
шлаку електрошлакового переплаву та його температури на параметри шлаку –
густину, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, поверхневий натяг
та в’язкість;
- за теоретичними та експериментальними даними розрахувати відповідні
математичні моделі процесу;
- на основі відомих формул, рівнянь та розрахованих математичних
моделей створити комп’ютерну програму «Автоматизована система розрахунку
параметрів шлаків електрошлакового переплаву».
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2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1 Вихідні матеріали
У якості об’єктів досліджень були вибрані декілька флюсів, параметри
яких наведені в таблиці 2.1.

№
1
2
3
4
5

Таблиця 2.1 Склад флюсів, що використовувався в дослідженнях
Хімічний склад, %
СаF2
CaO
Al2O3
Інше
80
20
60
40
90
10
60
20
20
70
5
25
Усі флюси відносяться до трикомпонентної фторидно-оксидної системи і

найбільш широко використовуються при електрошлаковому переплаві [17].

2.2 Опис експериментального обладнання
Для розплавлення флюсів використовувалась установка ЕШТП типу
УШ-165 (рис. 2.1) з технічними характеристиками, наведеними в табл. 2.2 [9].
Таблиця 2.2 Технічні характеристики установки УШ-165
Параметр
Максимальна вага виливка, кг
Максимальний розмір виливка, довжинаширинависота, м
Максимальна довжина частини електрода, що сплавляється, м
Максимальний розмір перетину електроду, м
Потужність трансформатора, кВА
Напруга мережі живлення, В
Габаритні розміри установки, довжинаширинависота, м
Маса установки, т

Значення
250
0,70,40,3
3,0
0,25
724
380
5,04,03,5
11,0
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Рисунок 2.1 Схема ЕШТП: 1 – кантувач; 2 – колона; 3 – силовий трансформатор;
4 – каретка електродотримача; 5 – витратний електрод; 6 – плавильний тигель

2.3 Методика проведення досліджень
Задача експериментальних досліджень полягала в дослідженні залежності
питомого електричного опору трикомпонентного фторидно-оксидного флюсу
ЕШП від складу компонентів і температури, розрахунок відповідної
математичної моделі та використання отриманих даних в комп’ютерній
програмі

«Автоматизована

електрошлакового переплаву».

система

розрахунку

параметрів

шлаків

45

Для реалізації вище наведеної задачі було проведено 5 плавок флюсів зі
складами, наведеними в табл. 2.1 для трьох значень температур: 1400, 1500 і
1600 С.
Усі плавки здійснювалися на одній і тій же установці, в одному і тому ж
тиглі при однакових умовах.
Перед початком кожної плавки на дні тигля розміщувалася сталева
стружка, опускався переплавний електрод і засипалося 5 кг флюсу необхідного
складу. Після включення джерела живлення відбувалося розплавлення флюсу в
електродуговому режимі. Після переходу процесу в режим електрошлакової
плавки в тигель додавали решту флюсу, доводили його до рідкого стану,
встановлювали електрод в чітко визначене положення і доводили температуру
до необхідного значення. В момент досягнення шлаком необхідної температури,
знімали покази електричного струму і напруги на шлаковій ванні.
Повний електричний опір ланцюга розраховували за формулою:

𝑍=

𝑈2
𝐼шл

,

(2.1)

де Z – повний електричний опір ланцюга, Ом;
U2 – вторинна напруга електропічного трансформатора, В;
Iшл – сила електричного струму, який протікає через шлакову ванну, А.
Активний опір шлакової ванни знаходили із співвідношення:

2 ,
𝑍 = √(𝑅шл + 𝑅ел )2 + 𝑋ел

де Z – повний електричний опір ланцюга, Ом;
Rшл – активний опір шлакової ванни, Ом;
Rел – активний опір електрода, Ом;
Xел – реактивний опір електрода, Ом.

(2.2)
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Електричний опір електроду:

𝑅ел =

4𝑘п 𝑘б 𝜌ел 𝑙ел.в
2
𝜋𝐷ел

+ (𝑝

𝐶к

10−5 )𝑚

,

(2.3)

де Rел – електричний опір електроду, Ом;
kп – коефіцієнт, що враховує вплив поверхневого ефекту (рис. 2.2);
kб – коефіцієнт, що враховує ефект близькості в багатоелектродних печах
(рис. 2.3);
ел – питомий електричний опір електроду, Омм;
lел.в – довжина вільної частини електрода, м;
Dел – діаметр електрода, м;
Cк – коефіцієнт, який залежить від матеріалу і стану поверхонь, що
контактують;
p – тиск в контактних поверхнях, Па;
m – показник ступеню, що характеризує форму контакту.
При визначенні коефіцієнтів kп і kб у якості знаменника аргументу на вісі
абсцис приймають еквівалентну глибину проникнення електромагнітного поля в
матеріал електроду, яка дорівнює:

𝜌ел
,
𝑟 )ел 𝑓

𝛿е.ел = 500√(𝜇

(2.4)

де е.ел – еквівалентна глибина проникнення електромагнітного поля в
матеріал електроду, м;
ел – питомий електричний опір електроду, Омм;
(r)ел – відносна магнітна проникність металу електрода;
f – частота струму, Гц.
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Рисунок 2.2 Графіки для визначення поправочного коефіцієнта поверхневого
ефекту для провідників різного перетину: а – круглий перетин (цифри біля
кривих – відношення товщини стінки труби до діаметру); б – прямокутний
перетин (цифри біля кривих – відношення сторін)
Відносна магнітна проникність металу електрода оцінюється згідно з
рівняння:
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𝐼

−0,9

(𝜇𝑟 )ел ≈ 5,1105  ( шл )
Пел

,

(2.5)

де (r)ел – відносна магнітна проникність металу електрода;
Iшл – сила електричного струму через шлакову ванну, А;
Пел – периметр перетину електрода, м.

Рисунок 2.3 Графіки для визначення поправочного коефіцієнта поверхневого
близькості між двома провідниками різного перетину, які розташовані на
відстані: а – кругла шина (суцільні лінії) або трубошина (штрихові лінії) (цифри
біля кривих – відношення відстані до діаметру; б – прямокутні шини на
відносній відстані (цифри біля кривих – відношення відстані до ширини)
Питомий електричний опір електроду залежить від температури і
описується рівнянням:
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(𝜌ел )𝑡 = 𝜌ел.20 [1 + 𝛽ел (𝑡ел − 20)],

(2.6)

де (ел)t – питомий електричний опір електроду при деякій температурі,
Омм;
ел.20 – питомий електричний опір електроду при 20 oC, Омм;
ел – температурний коефіцієнт електричного опору;
tел – температура електрода, oC.
Індуктивний опір електрода:

𝑋ел = 2𝜋f(𝐿ел.вл + 𝐿ел.вн ),

(2.7)

де Xел – індуктивний опір електрода, Ом;
f – частота струму, Гц;
Lел.вл – власна індуктивність електроду, Гн;
Lел.вн – внутрішня індуктивність електроду, Гн.
Власна індуктивність електрода:
4𝑙ел

𝐿ел.вл = 2𝑙ел  [𝑙𝑛 (

𝐷ел

) − 0,75] 10−7 ,

де Lел – власна індуктивність електрода, Гн;
lел – довжина електрода, м;
Dел – діаметр електрода, м.
Внутрішня індуктивність електрода:

(2.8)
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𝐿ел.вн = 85,210−6 √

(𝜇𝑟 )ел 𝜌ел 𝑙ел

𝐷 ,

𝑓

(2.9)

ел

де Lел.вн – внутрішня індуктивність електрода, Гн;
(r)ел – відносна магнітна проникність металу електрода;
ел – питомий електричний опір електрода, Омм;
f – частота струму, Гц;
lел – довжина електрода, м;
Dел – діаметр електрода, м.
Електричне поле шлакової ванни ЕШТП має складну конфігурацію, яка
залежить від розмірів і розташування електродів, питомого електричного опору
шлаку неізотермічної шлакової ванни різного хімічного складу та інших
факторів.
Активний
струмоприймача

електричний
визначають

опір
з

шлакової

ванни

урахуванням

як

нелінійного

прийнятих

симплексів

геометричних параметрів:

𝑅шл =

𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘4 𝜌шл
𝐷т

,

(2.10)

де Rшл – електричний опір шлакової ванни, Ом;
k1

–

коефіцієнт

конфігурації,

який

залежить

від

відношення

міжелектродного проміжку (h) до глибини шлакової ванни з зануреними
електродами (hшл), табл. 2.3;
k2 – коефіцієнт заповнення тигля, який залежить від відношення діаметру
електрода (Dел) до діаметра тигля (Dт), табл. 2.3;
k3 – коефіцієнт, який характеризує відношення відстані між осями
електродів до їх діаметру (для багатоелектродних схем), рис. 2.4;
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k4 – коефіцієнт, який враховує зміну електричного опору шлакової ванни у
випадку використання витратних електродів прямокутного перетину;
шл – питомий електричний опір шлакової ванни, Омм;
Dт – діаметр тигля, м.
Таблиця 2.3 Значення коефіцієнтів k1 і k2
h/hшл
k1
Dел/Dт
k2

0,1
1,01
0,45
0,47

0,2
1,04
0,5
0,43

0,3
1,13
0,55
0,40

0,4
1,20
0,6
0,36

0,5
1,33
0,65
0,33

0,6
1,49
0,7
0,31

0,7
1,70
0,75
0,28

0,8
1,95
0,8
0,26

Рисунок 2.4 Вплив проміжку між електродами на опір ванни багатоелектродних
печей: 1 – двох- та трьохелектродні печі з живленням по m-фазній схемі;
2, 3 – двох- та трьохелектродні печі з живленням по однофазній схемі
електрод-піддон

52

2.4 Методика розрахунку математичних моделей
Оброблення результатів експериментів та розрахунок математичних
моделей проводилися на ПЕОМ за допомогою програми MS Excel [18] і
полягали в наступному:
- проведенні усіх необхідних розрахунків;
- побудові графіків за отриманими даними;
- побудові математичних моделей процесів;
- перевірці отриманих математичних моделей на адекватність;
- оптимізації процесів за отриманими математичними моделями.
Для

розробки

комп’ютерної

програми

«Автоматизована

система

розрахунку параметрів шлаків електрошлакового переплаву» необхідно
перевести усі зібрані теоретичні та практичні дані (графіки, діаграми, формули,
таблиці) процесів у вигляд математичних моделей – формул, які дуже зручно
використовувати при складанні комп’ютерних програм.
Для розрахунку однофакторних математичних моделей дуже зручно
користуватися функцією «Лінія тренду» пакету MS Excel. MS Excel дозволяє
також проводити розрахунок багатофакторних математичних моделей за
допомогою вбудованого пакету «Регресія» [19, 20].

2.5 Опис апаратного забезпечення
Проведення усіх необхідних розрахунків, математичне моделювання,
розробка комп’ютерної програми «Автоматизована система розрахунку
параметрів шлаків електрошлакового переплаву» та її тестування відбувалось на
ПЕОМ наступної конфігурації:
1) Материнська плата Asus 5PN-32E SLI на чипсеті NVIDIA nForce 650i
SLI;
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2) Центральний процесор Intel Core 2 Duo E6400 під сокет LGA775 з
тактовою частотою 2,4 ГГц;
3) Оперативна пам’ять Corsair DDR2-800 2x2 Gb;
4) Жорсткий диск Seagate SATA 1000 Gb Barracuda;
5) Відеоадаптер Palit PCI-E GeForce GTX670 2048 Mb;
6) Блок живлення Chieftec ATX 750 W;
7) Корпус Link World B68 Black;
8) Монітор Samsung SyncMaster 204b;
9) Накопичувач оптичних дисків Asus DVDRW SATA DRW-24F1ST
Black, стандартна клавіатура, маніпулятор «миша».

2.6 Опис програмного забезпечення
Встановлене

на

ПЕОМ

програмне

забезпечення

працювало

під

операційною системою Microsoft Windows 7.0 x86 Ultimate.
Проведення розрахунків, побудова графіків та розрахунок математичних
моделей здійснювалось за допомогою програми MS Excel, яка входить в пакет
Microsoft Office Professional Plus 2010.
Розроблення

комп’ютерної

програми

«Автоматизована

система

розрахунку параметрів шлаків електрошлакового переплаву» здійснювалось в
середовищі візуального програмування Microsoft Visual Studio.
Microsoft Visual Studio — серія продуктів фірми Майкрософт, які
включають інтегроване середовище розробки програмного забезпечення та ряд
інших інструментальних засобів. Ці продукти дозволяють розробляти як
консольні програми, так і програми з графічним інтерфейсом, в тому числі з
підтримкою технології Windows Forms, а також веб-сайти, веб-додатки,
веб-служби як в рідному, так і в керованому кодах для всіх платформ, що
підтримуються Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET
Framework, .NET Compact Framework та Microsoft Silverlight [21, 22, 23].

54

Пакет Visual Studio включає в себе декілька компонентів, які можуть
встановлюватися на комп’ютері як разом, так і окремо:
- Visual Basic.NET (Visual Basic);
- Visual C++;
- Visual C#;
- Visual J#;
- Visual F# (входить до складу Visual Studio 2010);
- Visual Studio Debugger.
Вибір у якості мови програмування мови Visual Basic – не випадковий.
Мова програмування вважається однією із самих простих для розуміння, має
широкий набір можливостей та не потребує спеціальних вимог до комп’ютера.

2.7 Висновки
Обраний набір устаткування, апаратних та програмних засобів дозволив
провести усі необхідні дослідження по темі роботи, провести необхідні
розрахунки, побудувати графіки, розрахувати математичні моделі та створити
комп’ютерну програму «Автоматизована система розрахунку параметрів шлаків
електрошлакового переплаву».

55

3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
3.1 Густина
Значення густини більшості компонентів шлаків електрошлакового
переплаву схожі, тому густину суміші можна розрахувати, використовуючи
молярний об’єм за допомогою формули [9]:
1
𝜌𝑡

=

𝑚1
𝜌1𝑡

+

𝑚2
𝜌2𝑡

+

𝑚3
𝜌3𝑡

…,

(3.1)

де t – густина суміші при температурі t, кг/м3;
m1, m2, m3 – маса кожного із компонентів, кг;
1t, 2t, 3t, – густина кожного із компонентів при температурі t, кг/м3.
На основі аналізу літературних даних встановлені значення усіх 5
основник компонентів шлаку для температури 1400 С. Підставивши ці значення
в формулу (3.1) і виконавши відповідні перетворення знайдемо формулу для
розрахунку густини суміші при температурі 1400 С:

𝜌1400 =

1000
%𝐶𝑎𝐹
%𝐶𝑎𝑂
%𝑆𝑖𝑂
%𝐴𝑙2 𝑂3
%𝑀𝑔𝑂
0,389 100 2 +0,303 100 +0,416 100 2 +0,328 100
+0,372 100

де 1000 – густина шлакової суміші при температурі 1400 С, кг/м3;
%CaF2 – вміст в шлаковій суміші фториду кальцію, %;
%CaO – вміст в шлаковій суміші оксиду кальцію, %;
%SiO2 – вміст в шлаковій суміші оксиду кремнію, %;
%Al2O3 – вміст в шлаковій суміші оксиду алюмінію, %;
%MgO – вміст в шлаковій суміші оксиду магнію, %.

, (3.2)
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Як відомо, густина фторидів і оксидів є функцією від температури. Тому
для розрахунку густини шлакової суміші при температурі що відрізняється від
1400 С необхідно здійснювати перерахунок по нижче наведеній формулі з
використанням поправочного коефіцієнту:

𝜌𝑡 = 𝜌1400 − 0,15486(𝑡 − 1400),

(3.3)

де t – густина шлакової суміші при температурі t, кг/м3;
1400 – густина шлакової суміші при температурі 1400 C, кг/м3;
t – температура, С.

3.2 Питома теплоємність
Так

як

теплота

підпорядковується

закону

адитивності,

питома

теплоємність шлакової суміші представляє собою суму теплоємностей речовин,
що входять до її складу і може бути розрахована за наступною формулою [24]:

𝑐𝑡 =

%𝐶𝑎𝐹2
100

+

𝑐𝐶𝑎𝐹2 +

%𝐴𝑙2 𝑂3
100

%𝐶𝑎𝑂
100

𝑐𝐴𝑙2𝑂3 +

𝑐𝐶𝑎𝑂 +
%𝑀𝑔𝑂
100

%𝑆𝑖𝑂2
100

𝑐𝑆𝑖𝑂2 +

𝑐𝑀𝑔𝑂 ,

(3.4)

де ct – питома теплоємність шлакової суміші при температурі t, Дж/(кгС);
%CaF2 – вміст в шлаковій суміші фториду кальцію, %;

𝑐𝐶𝑎𝐹2 – питома теплоємність фториду кальцію при температурі t, Дж/(кгС);
%CaO – вміст в шлаковій суміші оксиду кальцію, %;

𝑐𝐶𝑎𝑂 – питома теплоємність оксиду кальцію при температурі t, Дж/(кгС);
%SiO2 – вміст в шлаковій суміші оксиду кремнію, %;
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𝑐𝑆𝑖𝑂2 – питома теплоємність оксиду кремнію при температурі t,
Дж/(кгС);
%Al2O3 – вміст в шлаковій суміші оксиду алюмінію, %;

𝑐𝐴𝑙2 𝑂3 – питома теплоємність оксиду алюмінію при температурі t,
Дж/(кгС);
%MgO – вміст в шлаковій суміші оксиду магнію, %.

𝑐𝑀𝑔𝑂 – питома теплоємність оксиду магнію при температурі t, Дж/(кгС).
Питомі теплоємності складових шлакової суміші для різних температур
мають різні значення. Частина цих даних наведена в літературних джерелах і
представлена

у

вигляді

відповідних

формул,

частина

–

у

вигляді

експериментальних даних.
Так, на основі літературних даних [25] нами були знайдені математичні
моделі залежності питомої теплоємності оксиду алюмінію для діапазону
температур 1800 - 2200 К (рис. 3.1) і оксиду магнію для діапазону температур
1000 – 2500 К (рис. 3.2).

Рисунок 3.1 Залежність питомої теплоємності оксиду алюмінію від температури
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Рисунок 3.2 Залежність питомої теплоємності оксиду магнію від температури
Усі відомі і розраховані математичні моделі залежності теплоємностей
складових частин шлаків від температури зведені в табл. 3.1.
Таблиця 3.1 Математичні моделі для розрахунку питомої теплоємності
Компонент Інтервал температур, К
298 – 1424
CaF2
1424 – 1691
1691 – 2000
CaO
298 – 1800
298 – 848
SiO2
848 – 2000
298 – 1800
Al2O3
1800 – 2200
298 – 1000
MgO
1000 - 2500

Модель розрахунку cp, Дж/кгК
766,4327+0,390261T+2523183/T2
1383,268+0,1333972T
1280,803
885,0015+0,080601T -1,2107/T2
781,2396+0,571034T-1,9107/T2
1003,429+0,135144T
1123,578+0,126422T-3,4107/T2
1050,3+0,1875T
1056,719+0,180627T-1,5107/T2
1098,8+0,1359T
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3.3 Теплопровідність
Коефіцієнт теплопровідності суміші матеріалів зазвичай не змінюється
пропорційно кількості компонентів, які входять в суміш. Це ускладнює оцінку
коефіцієнтів теплопровідності шлаків. Самим надійним способом оцінки
коефіцієнту теплопровідності суміші є безпосередній експеримент.
Але для грубої оцінки теплопровідності шлакової суміші при близьких
значеннях коефіцієнтів теплопровідності можна користуватися відношенням
адитивності:

𝜆𝑡 =

%𝐶𝑎𝐹2
100

+

𝜆𝐶𝑎𝐹2 +

%𝐴𝑙2 𝑂3
100

%𝐶𝑎𝑂
100

𝜆𝐴𝑙2𝑂3 +

𝜆𝐶𝑎𝑂 +
%𝑀𝑔𝑂
100

%𝑆𝑖𝑂2
100

𝜆𝑆𝑖𝑂2 +

𝜆𝑀𝑔𝑂 ,

(3.5)

де t – питома теплопровідність шлакової суміші при температурі t, Вт/(мС);
%CaF2 – вміст в шлаковій суміші фториду кальцію, %;

𝜆𝐶𝑎𝐹2 – питома теплопровідність фториду кальцію при температурі t, Вт/(мС);
%CaO – вміст в шлаковій суміші оксиду кальцію, %;

𝜆𝐶𝑎𝑂 – питома теплопровідність оксиду кальцію при температурі t, Вт/(мС);
%SiO2 – вміст в шлаковій суміші оксиду кремнію, %;

𝜆𝑆𝑖𝑂2 – питома теплопровідність оксиду кремнію при температурі t, Вт/(мС);
%Al2O3 – вміст в шлаковій суміші оксиду алюмінію, %;

𝜆𝐴𝑙2 𝑂3 – питома теплопровідність оксиду алюмінію при температурі t,
Вт/(мС);
%MgO – вміст в шлаковій суміші оксиду магнію, %;

𝜆𝑀𝑔𝑂 – питома теплопровідність ксиду магнію при температурі t, Вт/(мС).
На рис. 3.3 – 3.7 наведені графіки та розраховані математичні моделі
залежностей

коефіцієнтів

температури, за даними [26].

питомої

теплоємності

складових

шлаку

від

60

Рисунок 3.3 Залежність коефіцієнту теплопровідності фториду кальцію від
температури

Рисунок 3.4 Залежність коефіцієнту теплопровідності оксиду кальцію від
температури
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Рисунок 3.5 Залежність коефіцієнту теплопровідності оксиду кремнію від
температури

Рисунок 3.6 Залежність коефіцієнту теплопровідності оксиду алюмінію від
температури
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Рисунок 3.7 Залежність коефіцієнту теплопровідності оксиду магнію від
температури
3.4 Електропровідність
Питомий електричний опір шлаку електрошлакового переплаву є
функцією як його складу, так і температури. Проведені експериментальні
дослідження і літературні дані [9, 13, 27] дозволили розрахувати математичну
модель залежності питомого електричного опору рідкого шлаку в залежності від
його складу і температури (коефіцієнт кореляції R = 0,802):

𝑡 = 0,9406 − 9,31910−3 %𝐶𝑎𝐹2 − 9,30310−3 %𝐶𝑎𝑂 −
−1,73810−2 %𝑆𝑖𝑂2 − 9,17810−3 %𝐴𝑙2 𝑂3 −
−8,87410−3 %𝑀𝑔𝑂 − 1,73610−6 𝑡,

(3.6)

де t – питомий електричний опір шлакової суміші при температурі t,
Омм;
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%CaF2 – вміст в шлаковій суміші фториду кальцію, %;
%CaO – вміст в шлаковій суміші оксиду кальцію, %;
%SiO2 – вміст в шлаковій суміші оксиду кремнію, %;
%Al2O3 – вміст в шлаковій суміші оксиду алюмінію, %;
%MgO – вміст в шлаковій суміші оксиду магнію, %;
t – температура, С.
3.5 Температура плавлення
Так як шлак, що досліджується, складається із 5 компонентів, визначити
його температуру плавлення (солідусу) за допомогою діаграм стану або за
допомогою формул не представляється можливим. Тому для оцінки температури
плавлення шлаку певного складу за відомими експериментальними даними [27]
було розраховано математичну модель (коефіцієнт кореляції R = 0,917):

𝑡𝑐 = 10,766%𝐶𝑎𝐹2 + 19,796%𝐶𝑎𝑂 +
+14,649%𝑆𝑖𝑂2 + 15,06%𝐴𝑙2 𝑂3 +
+27,016%𝑀𝑔𝑂,
де tc – температура плавлення шлаку, С;
%CaF2 – вміст в шлаковій суміші фториду кальцію, %;
%CaO – вміст в шлаковій суміші оксиду кальцію, %;
%SiO2 – вміст в шлаковій суміші оксиду кремнію, %;
%Al2O3 – вміст в шлаковій суміші оксиду алюмінію, %;
%MgO – вміст в шлаковій суміші оксиду магнію, %.

(3.7)

64

3.6 В’язкість
В’язкість шлаків електрошлакового переплаву є однією із основних
характеристик, яка впливає на процес рафінування металу. Згідно з закону
Стокса, кінцева швидкість краплі металу, що опускається в шлаковій ванні під
дією прискорення вільного падіння, прямо пропорційна квадрату радіусу краплі
металу, різності густин металу та шлаку і зворотно пропорційна в’язкості.
Чим вище в’язкість шлаку, тим менше величина крапель рідкому металу, а
чим менше різниця густин металу і шлаку, тим менша кінцева швидкість краплі
металу і, відповідно, тим довший час перебування краплі у шлаковій ванні.
В’язкість шлаку є функцією температури і хімічного складу шлаку.
За даними [27] було розраховано математичну модель залежності в’язкості
шлаку від його складу та температури (коефіцієнт кореляції R = 0,854):

𝜂𝑡 = 70,2551 − 1,84410−2 %𝐶𝑎𝐹2 − 1,79210−2 %𝐶𝑎𝑂 −
−1,41110−2 %𝑆𝑖𝑂2 − 1,49810−2 %𝐴𝑙2 𝑂3 −
−2,12910−2 %𝑀𝑔𝑂 − 8,88310−2 𝑡 + 2,87610−5 𝑡 2 ,
де t – в’язкість шлаку при температурі t, Пас;
%CaF2 – вміст в шлаковій суміші фториду кальцію, %;
%CaO – вміст в шлаковій суміші оксиду кальцію, %;
%SiO2 – вміст в шлаковій суміші оксиду кремнію, %;
%Al2O3 – вміст в шлаковій суміші оксиду алюмінію, %;
%MgO – вміст в шлаковій суміші оксиду магнію, %;
t – температура, С.

(3.8)
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3.7 Поверхневий натяг
З поверхневим натягом шлаку пов’язана змочуваність металу шлаком і кут
змачування, що впливає на поверхню взаємодії металу зі шлаком і як наслідок
цього – здатність шлаку рафінувати метал від неметалевих вкраплень,
шкідливих домішок і газів.
За даними [27] було розраховано математичну модель залежності
поверхневого натягу шлаку від його складу та температури (коефіцієнт кореляції
R = 0,959):

𝜎𝑡 = 9,9135 + 1,04610−3 %𝐶𝑎𝐹2 + 2,73210−3 %𝐶𝑎𝑂 +
+1,27810−2 %𝑆𝑖𝑂2 + 2,94210−3 %𝐴𝑙2 𝑂3 +
+1,00010−4 %𝑀𝑔𝑂 − 1,20410−2 𝑡 + 3,64810−6 𝑡 2 ,

(3.9)

де t – поверхневий натяг шлаку при температурі t, Н/м;
%CaF2 – вміст в шлаковій суміші фториду кальцію, %;
%CaO – вміст в шлаковій суміші оксиду кальцію, %;
%SiO2 – вміст в шлаковій суміші оксиду кремнію, %;
%Al2O3 – вміст в шлаковій суміші оксиду алюмінію, %;
%MgO – вміст в шлаковій суміші оксиду магнію, %;
t – температура, С.

3.8 Висновки
Наведені в даному розділі результати експериментальних досліджень та
розраховані математичні моделі шлакових сумішей, дозволяють розробити
комп’ютерну програму, яка максимально точно буде визначати параметри
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шлаків по їх складу та температурі, а також підбирати склад за заданими
параметрами.
В даному розділі представлено результати розрахунків математичних
моделей залежностей густини, питомої теплоємності, теплопровідності,
питомого

електричного

опору,

температури

плавлення,

в’язкості

та

поверхневого натягу шлакових сумішей електрошлакового переплаву в
залежності від складу і температури. Усі розраховані математичні моделі
перейшли перевірку на адекватність (коефіцієнти кореляції лежать в межах від
0,802 до 0,999) і можуть використовуватися в програмі, що розробляються, а
також для проведення інших розрахунків.
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4 АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ
ШЛАКІВ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ
4.1 Апаратне забезпечення комп’ютерної програми
Для встановлення та нормальної роботи розробленої комп’ютерної
програми

«Автоматизована

система

розрахунку

параметрів

шлаків

електрошлакового переплаву» необхідно мати комп’ютер з наступними
мінімальними характеристиками:
1) Процесор не нижче Pentium III (або аналогічний AMD) з тактовою
частотою не нижче 450 МГц;
3) Оперативна пам’ять об’ємом не нижче 512 Мб;
4) Вільне місце на жорсткому диску не менше 10 Мб;
5) Відеоадаптер з об’ємом відеопам’яті не менше 128 Мб;
6) Звуковий контролер на материнській платі або звукова картка;
7) Контролер мережевого зв’язку або телефонний модем з виходом в
мережу Інтернет для передачі результатів моделювання викладачу;
8) Монітор, стандартна клавіатура, маніпулятор «миша».
Робота програми на комп’ютерах з меншими значеннями показників аніж
зазначені вище можлива, але не гарантується.

4.2 Програмне забезпечення комп’ютерної програми
Так як програма «Автоматизована система розрахунку параметрів шлаків
електрошлакового переплаву» створювалась в середовищі Microsoft Visual Studio,
вона повністю сумісна майже з усіма операційними системами виробництва
компанії Microsoft. Тому для нормального встановлення і роботи програми на
комп’ютері повинна бути встановлено одна із нижче наведених операційних систем:
- операційна система Windows 98;
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- операційна система Windows Me;
- операційна система Windows 2000;
- операційна система Windows XP x86 (x64);
- операційна система Windows Vista x86 (x64);
- операційна система Windows 7 x86 (x64);
- операційна система Windows 8 x86 (x64).
Робота комп’ютерної програми під іншими операційними системами
можлива, але не гарантується. Також можлива робота комп’ютерної моделі на
різноманітних сучасних міні-комп’ютерах, телефонах, планшетах та інших
гаджетах, які працюють під керівництвом однієї із вище наведених операційних
систем, але досліджень в цьому напрямку не проводилось.

4.3 Інструкція по встановленню комп’ютерної програми на ПЕОМ
Для встановлення комп’ютерної

програми «Автоматизована система

розрахунку параметрів шлаків електрошлакового переплаву» необхідно
запустити файл slag.exe. Запуститься інсталятор, який надасть усю необхідну
інформацію про встановлення. Задача користувача полягає у підтвердженні
параметрів встановлення програми або у разі необхідності їх зміни.
Перше вікно, яке з’явиться після запуску інсталятора наведено на рис. 4.1. В
ньому виводиться загальна інформація про програму, яка встановлюється а також
деякі рекомендації. Після натискання на кнопку «Далі» з’явиться вікно з детальною
інформацією про комп’ютерну програму (рис. 4.2). Рекомендується ознайомитися з
наведеною там інформацією і перейти до наступного вікна (рис. 4.3), в якому у разі
необхідності можна поміняти шлях встановлення програми. Наступний крок
встановлення програми – вибір програмної групи та встановлення ярликів (рис.
4.4). Після натискання на кнопку «Далі» з’явиться вікно з обраними параметрами
установки для їх перевірки (рис. 4.5). Останнє вікно інсталятора з’явиться після
успішного встановлення програми на комп’ютер (рис. 4.6).
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Рисунок 4.1 Привітання інсталятора

Рисунок 4.2 Інформація про програму
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Рисунок 4.3 Вибір шляху встановлення програми

Рисунок 4.4 Вибір програмної групи та ярликів
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Рисунок 4.5 Кінцева перевірка параметрів встановлення

Рисунок 4.6 Результат встановлення програми на комп’ютер
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В процесі встановлення програми можуть виникати питання інсталятора
щодо перезапису файлів. Це відбувається, коли файли, що встановлює програма
можуть вже існувати на комп’ютері і використовуватися. В даному випадку на
усі такі питання необхідно дати відповідь «Пропустити» і продовжити
встановлення.
Після встановлення, програму можна запустити або через ярлик на
робочому столі з назвою «АСРПШ», або через меню «Пуск» - «Усі програми» «FHOTM» - «АСРПШ» - «Автоматизована система розрахунку параметрів
шлаків ЕШП», або безпосередньо з жорсткого диску, зайшовши в папку, в яку
було встановлено програму, та запустивши файл slag.exe.
Для видалення програми необхідно запустити файл деінсталятора через
меню «Пуск» - «Усі програми» - «FHOTM» - «АСРПШ» - Uninstall», або
зайшовши в папку, в яку було встановлено програму, та запустивши файл
uninstall.exe.
Після запуску деінсталятора з’яветься вікно попередження (рис. 4.7), а
після натискання на кнопку «Так» і проведення деінсталяції з’явиться вікно з
повідомленням про те, що програма «Автоматизована система розрахунку
параметрів шлаків електрошлакового переплаву» видалена за комп’ютера (рис.
4.8).

Рисунок 4.7 Попередження деінсталятора

73

Рисунок 4.8 Результат деінсталяції програми

4.4 Алгоритм комп’ютерної програми
Перед розробкою самої програми, було створено її алгоритм та блок-схему
(рис. 4.9).

Рисунок 4.9 Блок-схема комп’ютерної моделі
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Блок-схема комп’ютерної програми складається з наступних блоків:
1) Вікно-заставка. В даному вікні виводиться інформація з назвою
комп’ютерної програми, організації-розробника та авторів програми.
2) Блок вибору між двома типами розрахунків: 1 – розрахунок параметрів
шлаків за відомим складом і температурою; 2 – підбір складу шлаку.
3) Вікно розрахунку параметрів шлаків за відомим складом і температурою.
4) Вікно підбору складу шлаку за необхідними параметрами.
5, 6) Блоки перезапуску програми. У разі необхідності, можна повторити
розрахунки, повернутися до вікна-заставки або вийти із програми.
4.5 Опис комп’ютерної програми
Розроблена комп'ютерна модель складається з 3 форм:
1) Заставка програми, яка містить інформацію про назву моделі, а також
розробників комп’ютерної моделі (рис. 4.10).

Рисунок 4.10 Заставка комп’ютерної програми
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2) Форма розрахунку параметрів шлаку (рис. 4.11).
Дана форма використовується для визначення основних параметрів
шлакової суміші – густини, питомої теплоємності, теплопровідності, питомого
електричного опору, температури плавлення, в’язкості та поверхневого натягу в
залежності від кількості в шлаці фториду кальцію, оксиду кальцію, оксиду
кремнію, оксиду алюмінію, оксиду магнію та температури.
У якості прикладу, на рис. 4.11 наведено розрахунок параметрів шлакової
суміші, яка містить 45 % CaF2, 20 % CaO, 10 % SiO2, 20 % Al2O3 та 5 % MgO при
температурі 1560 C.
Форма має 4 кнопки керування: «Назад» - повернення до головної
форми-заставки, «Розрахувати» - проведення розрахунків, «Очистити» очищення форми від попередніх розрахунків, «Вийти» - вихід із програми.

Рисунок 4.11 Форма розрахунку параметрів шлаку
3) Форма розрахунку складу шлаку (рис. 4.12).
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Дана форма використовується для підбору складу шлаку в залежності від
заданих параметрів шлакової суміші – густини, питомої теплоємності,
теплопровідності, питомого електричного опору, температури плавлення,
в’язкості, поверхневого натягу та робочої температури.
Програма дозволяє проводити підбір як по усім заданим параметрам, так і
в будь-якій їх комбінації. Для вибору параметрів, по яким буде проводитися
підбір, використовуються квадратні кнопки, які при їх перемиканні можуть
приймати один із двох кольорів : зелений – параметр враховується, червоний –
параметр не враховується.

Рисунок 4.12 Форма розрахунку складу шлаку
При запуску програми по замовчуванні усі кнопки будуть мати зелений
колір. Користувач має можливість самостійно обрати параметри підбору та
ввести необхідні значення, але мінімум один параметр повинен бути відмічений
зеленим кольором.
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Параметр «Допуск» встановлює межі відхилень кожного із вихідних
параметрів у відсотках і впливає на точність розрахунків. Користувач має змогу
встановити даний параметр в діапазоні від 1 до 50 %. По замовчуванню цей
параметр дорівнює 10 %.
В програмі також є можливість задати межі пошуку вмісту кожного із
компонентів шлаку - CaF2, CaO, SiO2, Al2O3 та MgO в діапазоні від 0 до 100 %, а
також робочий температурний інтервал, в якому шлакова суміш повинна мати
зазначені параметри. По замовчуванню діапазон пошуку складових шлаків не
обмежений, а робоча температура лежить в діапазоні від 1200 до 2500 С.
У разі неможливості підбору вмісту складових шлакової суміші, необхідно
спробувати збільшити межі допуску, або розширити межі пошуку вмісту
кожного із компонентів шлаку.
У якості прикладу, на рис. 4.12 наведена процедура підбору компонентів
шлаку по двом параметрам – густині, яка повинна складати 2500 кг/м3, та
температурі плавлення, яка повинна складати 1300 С. При цьому вміст фториду
кальцію повинен лежати в діапазоні від 50 до 80 %, вміст оксиду кальцію
повинен бути не меншим 5 %, вміст оксиду кремнію не повинен перевищувати 5
%, вміст оксиду алюмінію повинен лежати в діапазоні від 20 до 30 %, а вміст
оксиду магнію повинен дорівнювати 0 %. Температура, при якій повинні
забезпечуватися задані параметри лежить в межах від 1600 до 1700 С.
За результатами розрахунків, задовольняти заданим параметрам при
температурі 1641 С буде суміш, яка складається із 60 % CaF2, 12 % CaO, 4 %
SiO2, 24 % Al2O3 та 0 % MgO.
Дана форма, як і попередня, має 4 кнопки керування: «Назад» - повернення
до головної форми-заставки, «Розрахувати» - проведення розрахунків,
«Очистити» - очищення форми від попередніх розрахунків, «Вийти» - вихід із
програми.
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4.6 Опис програмного коду комп’ютерної програми
Програмний код комп’ютерної моделі наведено в додатках і в
електронному вигляді на CD-диску.
В основу комп’ютерної моделі покладені формули і залежності, наведені в
розділах 1 і 3.
Для реалізації даних залежностей використовували оператори, процедури
та функції мови Visual Basic:
Abs() – модуль;
And – логічне «І»;
Call - виклик підпрограми;
Dim – створення змінної або масиву форми або локальної процедури;
Do While … Loop (Do Until …. Loop) – ітераційний цикл;
End – кінець роботи з програмою;
Fix() – відкидання дробової частини числа;
For … To … Next – арифметичний цикл;
If … Then … Else – умовний оператор;
Let – оператор присвоювання;
Or – логічне «АБО»;
Print – виведення інформації в графічний об’єкт;
Public – створення глобальної змінної або масиву;
Randomize Timer – встановлення бази генерації випадкових чисел;
Rem – коментар;
Rnd – генерація випадкового числа;
Round() – округлення числа;
Sin() – синус числа;
Sgn() – знак числа;
Sqr() – квадратний корінь;
Sub … End Sub – підпрограма.
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4.7 Висновки
Розроблена комп’ютерна програма «Автоматизована система розрахунку
параметрів шлаків електрошлакового переплаву» показала високу точність та
швидкість проведення розрахунків параметрів шлаків електрошлакового
переплаву і може використовуватися фахівцями, інженерами, науковцями та
студентами вищих навчальних закладів відповідного фаху.
Наступне

вдосконалення

комп’ютерної

програми

пов’язане

з

удосконаленням математичних моделей на основі проведення додаткових
теоретичних і експериментальних досліджень.
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1 Загальні положення
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 [28].
Метою даного розділу є аналіз небезпечних та шкідливих чинників, які
можуть виявлятися при проведенні досліджень в ливарному цеху, а також
розробка заходів, спрямованих на забезпечення безпечних умов праці.

5.2 Правові та організаційні основи охорони праці на підприємстві
В даній дипломній роботі досліджується параметри шлаків процесу
електрошлакової тигельної плавки. Досліди проводились в ливарному цеху МП
«Ліквідус» м. Києва.
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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
законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці є працедавець [29].
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 [30].
Відповідальність за охорону праці в ливарному цеху безпосередньо несе
начальних цеху.
Всі студенти при виконанні робіт в ливарному цеху 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.

5.3 Аналіз параметрів приміщення
Виконання експериментальної частини НДР проводилось в ливарному
цеху МП «Ліквідус» м. Києва.
Ливарний цех (рис. 5.1) має наступні розміри: довжина – 48,6 м, ширина –
24,6 м, висота стелі – 18 м. Площа цеху складає 1196 м2, об’єм цеху – 21520 м3.
В ливарному цеху розташовані 2 індукційні тигельні печі ІТП-2,5, 4 печі
опору САТ-0,3, електрошлакова піч УШ-165 та додаткове технологічне
устаткування.
При максимальному завантаженні обладнання в ливарному цеху
одночасно працюють 22 працівника. Отже, на одного працівника приходиться 54
м2 площі і 978 м3 об'єму цеху, що відповідає будівельним нормам згідно СНиП
2.09.02-85 «Виробничі споруди виробничих підприємств» [31].
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Рисунок 5.1 План ливарного цеху
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Згідно з даного документу на одного працівника площа підлоги повинна
бути не меншою за 4,5 м2 , а обсяг виробничого приміщення, що приходиться на
одного працівника - не меншим за 15,5 м3. Допоміжні приміщення відповідають
вимогам СНиП 2.09.04-87.
Будівельні елементи приміщення виконанні з вогнестійких матеріалів. Цех
відноситься до категорії «Г», тобто до приміщення, в якому знаходяться негорючі
речовини та матеріали в гарячому, розжареному, а також в розплавленому стані.
Мікроклімат виробничих приміщень - це сукупність параметрів повітря у
виробничому приміщенні, які діють на людину у процесі праці, на його робочому
місці, у робочій зоні.
Роботи, які проводяться в цеху, виконуються стоячи, пов'язані з ходінням,
переміщенням невеликих вантажів (до 10 кг) та супроводжуються помірними
фізичними навантаженнями, відносяться до категорії II б робіт. Витрати енергії при
виконанні таких робіт складають 232... 293 Дж/с.
Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99, для робіт категорії IIб повинні
забезпечуватися метеорологічні умови, наведені в табл. 5.1.
Таблиця 5.1 Нормативні та фактичні параметри мікроклімату в робочій
зоні виробничих приміщень [32]
Фактор мікроклімату Оптимальне Допустиме Фактичне
Висновок
Холодний період року
Температура
повітря,°С

17…19

13.. .23

12...15

в межах
допустимої

Відносна вологість
повітря, %

40...60

не більше
75

60...65

в межах
оптимальної

0,2...0,4

в межах
допустимої

Швидкість руху
повітря, м/с
Температура
повітря,°С
Відносна вологість
повітря, %
Швидкість руху
повітря, м/с

не більше
0,4
Теплий період року

0,2

20...22

15...30

19...20

40...60

70

60...70

0,3

0,2...0,5

0,2...0,4

в межах
допустимої
в межах
допустимої
в межах
допустимої
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Допустимі мікрокліматичні умови – поєднання параметрів мікроклімату,
які при тривалому та систематичному впливі на людину можуть викликати зміни
теплового стану організму, що швидко минають і нормалізуються та
супроводжуються

напруженням

механізмів

терморегуляції

в

межах

фізіологічної адаптації. При цьому не виникає ушкоджень або порушень стану
здоров’я, але можуть спостерігатися дискомфортні тепловідчуття, погіршення
самопочуття та зниження працездатності.

5.4 Аналіз шкідливих та небезпечних факторів при проведенні
досліджень
Під час проведення досліджень було використане таке устаткування:
- електрошлакова піч УШ-165;
- фотоелектрична система МФС-8;
- додаткові контрольно-вимірювальні прилади.
Шкідливими та небезпечними факторами при проведення досліджень є:
- недостатня освітленість;
- теплове випромінювання;
- можливість ураження рідким металом;
- можливість ураження електричним струмом;
- шкідливі виділення в повітря під час проведення плавок;
- шум від обладнання, яке використовується.

5.5 Освітлення
Серед чинників зовнішнього середовища, що впливають на організм
людини в процесі праці, світлу відводиться одне із важливих місць. Адже відомо,
що майже 90% всієї інформації про довкілля людина отримує через органи зору.
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Вплив світла на життєдіяльність людини вивчений досить добре. Воно
впливає не лише на функцію зору, а й на діяльність організму в цілому:
посилюється обмін речовин, збільшується поглинання кисню і виділення
вуглекислого газу.
Освітлення виробничих приміщень характеризується кількісними та
якісними показниками. До кількісних показників відносяться: світловий потік,
сила світла, яскравість і освітленість. До якісних показників зорових умов
роботи можна віднести: фон, контраст між об'єктом і фоном, видимість. Для
створення сприятливих умов зорової роботи, які б виключали швидку
втомлюваність очей, виникнення професійних захворювань, нещасних випадків
і сприяли підвищенню продуктивності праці, необхідно:
- створювати на робочій поверхні освітленість, що відповідає характеру
зорової роботи і не є нижчою за встановлені норми;
- не допускати засліплюючої дії джерел освітлення;
- забезпечити достатню рівномірність та постійність рівня освітленості у
виробничих приміщеннях, щоб уникнути частої переадаптації органів зору;
- не створювати на робочій поверхні різких та глибоких тіней;
- забезпечити достатній, для розрізнення деталей, контраст поверхонь;
- використовувати надійні, прості в експлуатації, економічні та естетичні
джерела світлу.
Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути природним,
штучним і суміщеним.
Природне освітлення поділяється на бокове (одно- або двостороннє), що
здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах; верхнє, що
здійснюється через отвори в дахах і перекриттях; комбіноване - поєднання
верхнього та бокового освітлення.
Оскільки природне освітлення непостійне впродовж дня, нерівномірно
розподіляється по площі виробничого приміщення, кількісна оцінка цього виду
освітлення проводиться за відносним показником — коефіцієнтом природного
освітлення (КПО).
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Джерелами

штучного

освітлення

в

виробничих

приміщеннях

є

люмінесцентні лампи. Для місцевого освітлення використовуються лампи
розжарювання.
Освітлення, що забезпечує зорові роботи, є важливим чинником в
організації та проведенні роботи, тому що сприяє рівномірному розподілі
яскравості в полі зору. Воно повинно відповідати нормативному значенню Е.
Згідно зі ДБН В.2.5-28-2006 [33] роботи, що виконуються при проведенні
науково-дослідницької роботи, відносяться за характеристикою зорової праці до
робіт середньої точності з найменшим розміром об'єкта розпізнавання від 0,5 до
1,0, тобто до IV розряду зорової праці та до під розряду “а” зорової праці. За
таких умов Е, дорівнює 750-300 лк. Зорові роботи, які проводяться на дільниці,
мають четвертий розряд та відносяться до робіт середньої точності. Розмір
об'єкта розпізнання складає 0,5... 1 мм. Для робіт даного виду норма освітленості
складає 300 лк (ДБН В.2.5-28-2000). На всіх робочих місцях дільниці
освітленість складає 310 лк., тому система освітлення відповідає прийнятим
нормам.

5.6 Теплове випромінювання
Теплове випромінювання — процес виділення тепла нагрітими тілами в
навколишнє середовище. Тепло випромінюють усі тіла, які мають температуру
вище абсолютного нуля.
У

нашому

випадку

джерелом

теплового

випромінювання

є

електрошлакова тигельна піч УШ-165 та її елементи.
Залежно від температури тіла, що випромінює, теплове випромінювання
може належати до різних діапазонів згідно із законом зміщення Віна. Але
синонімом даного терміну часто називають інфрачервоне випромінювання.
Допустима тривалість опромінювання інфрачервоним випромінюванням
та тривалість перерв в залежності від щільності потоку наведена в табл. 5.2.
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Таблиця 5.2 Допустима тривалість безперервного інфрачервоного
опромінення та регламентованих перерв протягом години [34]
Допустима
Допустимий
Щільність
Тривалість
тривалість
загальний час
потоку
перерви між
разового
опромінення на
випромінювання,
опромінюваннями,
опромінення,
протязі робочого
Вт/м2
хв.
хв.
дня, %
до 350
не обмежено
100
500
20
5
70
700
15
5
60
1200
10
5
50
2000
5
10
40
2100
4,5
10
30
Виконання робіт без захисту не
2800
припускається
Для захисту від виділень теплоти та бриз рідкого металу необхідно
використовувати захист відстанню та часом. Окрім цього, робітники, що
працюють з рідким металом (плавильники, заливальники) повинні мати на собі
відповідні засоби індивідуального захисту – спеціальний одяг, рукавиці та
щиток. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального
захисту застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 2.4.011-89 [34].
До засобів індивідуального захисту працюючого або обслуговуючого
персоналу відносять: комбінезон бавовняний або бавовняний костюм, черевики
шкіряні або кирзові чоботи, діелектричні колоші, гумові чоботи, рукавиці
комбіновані, діелектричні рукавиці, плащ прогумований, захисні окуляри, каска
тощо. Узимку додатково видаються: бавовняна куртка на утепленій підкладці,
бавовняні штани на утепленій підкладці та утеплені чоботи.

5.7 Загазованість за запиленість
Загазованість - це наявність різноманітних газів у повітрі робочої зони, які,
потрапляючи в організм людини через органи дихання, шкіряний покрив,
шлунково-кишковий тракт, можуть спричинити отруєння й враження органів і
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систем життєзабезпечення. У зв'язку з цим, сучасні методи виявлення отруйних
речовин у повітрі й захист від них мають велике значення для забезпечення
сприятливих умов для роботи. Наслідки знаходження працівників в загазованій
атмосфері цеху – відхилення в стані здоров'я, професійні захворювання.
Однією з особливостей електрошлакової тигельної плавки є виділення у
процесі плавки у повітря у вигляді газів шкідливих речовин із шлакової ванни,
таких як СО, А12О3, СО2, SO2, фторидів та оксидів металів
Оскільки при роботи печі УШ-165 неможливо уникнути використання
шкідливих речовин, що входять до складу флюсу, повинні буті розроблені
заходи по захисту людей від впливу їх впливу.
В цеху використовуються природня та штучна вентиляція. Крім цього, кожна
піч ливарного цеху обладнана місцевою витяжною вентиляцією.
Оскільки при електрошлаковій плавці на установці УШ-165 використовується
місцева витяжна вентиляція зі спеціальним фільтром, при проведенні плавок вміст
шкідливих речовин у повітрі робочої зони не перевищує гранично допустимих
концентрацій (ГДК) шкідливих речовин (згідно з ГОСТ 1 2.1.005 – 88 [35]).
Концентрація шкідливих речовин на дільниці складає 1,1... 1,7 мг/м3 , що
відносяться до 3-го класу небезпеки (від 1,1 до 10 мг/м3) згідно ГОСТ
12.1.007-80. Отже, при керуванні процесом електрошлакової плавки оператор
має можливість знаходитися без спеціальних засобів захисту необмежену
кількість часу, але при проведенні технологічних операцій безпосередньо біля
тигля робітник повинен використовувати індивідуальний засіб захисту –
респіратор.
Також респіратор необхідно використовувати для захисту від впливу пилу
при роботі з кварцовим піском, кристалічним кремнієм, та іншими
пилоподібними речовинами – наприклад при футеровці тигля або роботі з
флюсом.
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5.8 Електробезпека
5.8.1 Загальні положення
Електробезпека — це система організаційних та технічних заходів і
засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу
електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної
електрики. Правила електробезпеки регламентуються правовими і технічними
документами, нормативно-технічною базою. Знання основ електробезпеки
обов'язкове

для

персоналу,

обслуговуючого

електроустановки

і

електроустаткування [36].
Цех, в якому проводилась науково-дослідна робота відноситься до
приміщень підвищеної небезпеки.
В ливарному цеху та на електрошлакової дільниці відносна вологість
повітря

не перевищує 75% протягом тривалого

часу, цех

вкладено

струмопровідною металевою підлогою, також є наявність струмопровідного
пилу.
Причинами нещасних випадків спричинених електричним струмом
можуть бути:
- випадкове доторкання до струмопровідних частин установки, що
знаходяться під напругою 380В;
- короткі замикання;
- порушення правил експлуатації електричних приладів та устаткування,
які працюють під напругою.
Для уникнення враження електричним струмом на дільниці необхідно:
- забезпечили недоступність струмопровідних частин устаткування від
дотику (огородження струмонесучих частин, що передбачено конструкцією
електроустаткування; ізоляція та інше);
- здійснити заземлення корпусу електроустаткування;
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- здійснили перевірку електросистеми перед експлуатацією устаткування,
задля виявлення пошкоджень;
- зменшити небезпеку враження при появі напруги на корпусах, кожухах,
та інших частинах електроустаткування використанням подвійної ізоляції,
захисним заземленням;
- забезпечити всі електроустановки засобами орієнтації.
Напруга на вході установки складає 380 В. Згідно з вимог ПУЕ опір
захисного заземлення розподілу струму в будь-який період року не повинен
перевищувати 4 Ом. Вертикальні заземлювачі необхідно розташовувати в одну
лінію. Захисний об'єкт – електрошлакова піч. Напруга мережі до 1000 В. Тип
заземлювального пристрою – вертикальний.
5.8.2 Перевірочний розрахунок захисного заземлення
Відповідно до ГОСТ 12.1.0091 - 76 захисне заземлення — це навмисне
електричне з’єднання з землею чи її еквівалентом металевих неструмопровідних
частин, які можуть опинитися під напругою. Захисне заземлення застосовується
в електроустановках, що живляться від ізольованої від землі мережі напругою до
1000 В і в електроустановках напругою більше 1000 В незалежно від режиму
нейтралі мережі живлення. Захисне заземлення забезпечує паралельно
можливому включенню людини в мережу замикання на землю струмопровід
малого опору (шунт), за рахунок чого зменшується струм, що проходить через
людину.
Занулення - навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним
провідником металевих неструмопровідних частин, які можуть опинитися під
напругою.
Завдяки

підключенню

до

нейтральної

точки

джерела

всіх

неструмопровідних частин обладнання, однофазне замикання на корпус
перетворюється

в

однофазне

коротке

замикання,

спрацьовування максимального струмового захисту.

яке

призводить

до
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Захисне заземлення і занулення виконують з метою:
-

забезпечення

безпеки

людей

при

порушенні

ізоляції

мережі

струмопровідних частин;
- захисту електроустаткування від перенапруги;
- захисту людей від статичної електрики.
У мережі нейтраль джерела струму слід приєднати до заземлення за
допомогою заземлюючого провідника. Цей заземлювач розташовується поблизу
джерела живлення (в окремих випадках) біля стіни будинку, у якому він
знаходиться. Схему занулення установки зображено на рис. 5.2.

Uф

І к.з.

І к.з.
А
В
С

І к.з.

0
І к.з.

2

І к.з.

R0

1

Rл
Rд

Рисунок 5.2 Схема занулення електроустановки
Тип заземлювача - вертикальні електроди та з'єднувальна смуга (рис. 5.3).
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Рисунок 5.3 Схематичне зображення заземлення
Для заземлення електроустановок напругою до 1000 В використовується
виносне заземлення, яке забезпечує порівняно не великий опір заземлюючого
пристрою.
Згідно з вимог ПУЕ-89 опір захисного заземлення розтіканню струму в
любий період року не повинно перевищувати 4 Ом. Заземлення роблять
виносним. Вертикальні заземлювачі розташовані в одну лінію. Глибина закладу
заземлювачів t0 = 0,6 м. Відстань a = L/2. В якості заземлювачів
використовуються металеві труби діаметром ( d = 0,05 м, та довжиною L = 2,5 м.
Тоді а = 1,25 м. Для їх з’єднання використовують металеву стрічку висотою b=
0,1 м.
Опір одного одинарного трубного заземлювача визначають за формулою:

R


2

  2L 
 4t  L  
ln  d   0.5ln  4t  L   ,


  

де ρ – опір грунту в зоні захисного заземлення, Омм.
t = t0 + L/2 = 0,6 + 2,5/2 = 1,85 (м)
Тоді

(5.1)
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R

100   2*2,5 
 4*1,85  2,5  
 0.5ln 
ln 

   13, 71 Ом
2*3,14   0, 05 
 4*1,85  2,5  

Оскільки опір одного заземлювача значно більший 4 Ом, використовуємо
пристрій, складений з декілька одинарних заземлювачів. При цьому їх кількість
визначається за формулою:

N

R
R Д

,

(5.2)

де RД – допустиме значення захисного заземлення, Ом;
η – коефіцієнт використання електроду, вибирається за таблицею 5.3.
Таблиця 5.3 Коефіцієнт використання електроду
Відношення відстані між електродами до їх довжини
Число
заземлювачів
1
2
3
1
2
3
2
0,85
0,91
0,94
4
0,73
0,83
0,89
0,69
0,78
0,85
6
0,65
0,77
0,85
0,61
0,73
0,80
10
0,59
0,74
0,81
0,56
0,68
0,76
20
0,48
0,67
0,76
0,47
0,63
0,71
40
0,41
0,58
0,66
60
0,39
0,55
0,64
100
0,36
0,52
0,62

N

13,71
 4,03
4  0,85

Довжина з’єднувальної стрічки визначається за формулою:
Ln = 1,05(N-1)a
Ln = 1,05(4-1)1,25 = 4,13 м.
Опір розтікання струму з’єднувальної стрічки складає

(5.3)
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Rc 



 2  Ln 
ln 

2    Ln  N  n  b  L  ,

(5.4)

де n – коефіцієнт екранування стрічки.

Rc 

100
 2  5,25 
ln 
  1,7
2  3,14  5,99  0,99  4  0,1  0,6 

Загальний опір заземлюючого пристрою складає:
Rз = (RRc) / ( R+Rc)

(5.5)

Rз = (13,711,7) / (13,71+1,7) = 1,51 Ом
Отримане значення менше ніж допустиме. Отже, для виконання умов ПУЕ-89
необхідно два заземлення.

5.9 Пожежна безпека
Пожежна безпека — стан об'єкта, при якому з регламентованою
ймовірністю виключається можливість виникнення та розвитку пожежі і впливу
на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних
цінностей.
Пожежна профілактика передбачає заходи із запобігання та ліквідації
пожеж. Для оцінки ймовірності виникнення пожежі при виробничому процесі в
ОНТП-24-86 [37] введена класифікація усіх виробництв за ступенем пожежної
небезпеки.
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В процесі дослідження використовуються не горючі матеріали, які при
відновленні, спіканні та плавленні знаходяться у розпеченому чи розплавленому
стані [38]. У зв’язку з цим, дільниця за ступенем пожежної небезпеки згідно з
ОНТП-24-86 відноситься до категорії «Г».
Причинами пожежі на дільниці можуть бути:
- коротке замикання в електричній мережі устаткування;
- невиконання робочим персоналом правил інструкцій;
- несправність електропроводки, обладнання і силових щитів;
- перевантаження електроустаткування;
- недотримання мір безпеки при зливанні рідкого металу і шлаку;
- недотримання мір безпеки при роботі з розпеченими елементами печі;
- використання несправних електроприладів;
- недотримання мір безпеки при зберіганні легкозаймистих речовин.
Головною причиною пожеж в ливарних цехах є необачність та недогляд
при використанні горючих матеріалів і розплаву.
В цілях запобігання пожежі на плавильній дільниці забороняється:
- палити;
-

зберігати

пальні

та

легкозаймисті

матеріали,

не пов’язані

з

технологічним процесом;
- використовувати електронагрівальні прибори у побутових цілях;
- користуватись зіпсованим електричним устаткуванням, некаліброваними
електричними запобіжниками, не заземленими електроприладами;
- захаращувати проходи та виходи;
- захаращувати проходи до засобів гасіння пожежі (вогнегасників,
вентильних пожежних кранів).
Усі електрощити повинні бути закриті і постійно знаходитись у хорошому
стані та не захаращуватись сторонніми предметами.
В ливарному цеху усі установки живляться електричним струмом, тому
для їх гасіння використовуються вогнегасники типу ОУ-2, ОУ-5 (при напрузі 220
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В) та порошкові вогнегасники (напруга до 1000 В) – МГС (порошок на основі
графіту) чи ПК (порошок хлоридів натрію та калію) [39].
Відповідальні особи перед закриттям приміщення проводять ретельний
огляд. Перекривають воду та знеструмлюють усі установки. Ключі здають
черговому вахтеру.
Працівники при виявили виникнення пожежі, зобов’язані:
- викликати пожежну допомогу за телефоном 5 - 01 (міський – 101);
- прийняти усі заходи до урятування людей та гасіння пожежі усіма
доступними засобами гасіння пожежі.
На рис. 5.4 наведено план евакуації із ливарного цеху у випадку
виникнення пожежі.

5.10 Безпека в надзвичайних ситуаціях
Закон України «Про захист населення і території в умовах надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру» дає наступне визначення
надзвичайної

ситуації:

надзвичайна

ситуація

–

це

порушення

умов

життєдіяльності людей, викликані виробничими аваріями, катастрофами,
стихійними лихами, епідеміями, які призвели або можуть призвести до
людських жертв і великих матеріальних збитків.
До надзвичайних ситуацій внутрішнього походження належить пожежа.
Виникнення пожеж в лабораторії та цеху можливе за таких причин:
- порушення правил протипожежної безпеки;
- несправність електроустаткування;
- необережне поводження з вогнем та розплавленим металом;
- неправильне користування або ремонт устаткування «на ходу»;
- конструктивні недоліки устаткування.
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Рисунок 5.4 План евакуації при виникненні пожежі
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У випадку виникнення надзвичайної ситуації необхідно:
1) Відключити подачу струму до установки;.
2) Сповістити про пожежу за допомогою пожежної сигналізації;
3) Спробувати знешкодити подальше розповсюдження полум’я;
4) Швидко евакуюватися в безпечні приміщення або на двір згідно з плану
евакуації.

5.11 Екологія
Виробництво

сталі

в

світі

неухильно

зростає.

Завдяки

своїм

конструкційним і експлуатаційним якостям використання сталі збільшується у
всіх галузях світової економіки. Сьогодні спектр застосування сталі це
машинобудування, аерокосмічний комплекс, суднобудування, промислове та
цивільне будівництво. Однак в деяких галузях необхідно використовувати сталь
підвищеної якості. Одним із способів отримання такої сталі є електрошлаковий
процес.
Основними джерелами забруднення навколишнього середовища при
електрошлаковій тигельній плавці є компоненти флюсів, що випаровуються в
процесі плавки, пил, що виділяється при роботі з сипучими матеріалами, а також
частки сажі, які утворюються при неповному згорянні деяких органічних
речовин у печі.
Існує кілька напрямків скорочення викидів забруднюючих речовин, що
виділяються при електрошлаковій тигельній плавці, комплексна реалізація яких
забезпечить екологічну безпеку виробництва:
- використання флюсів зі зниженим вмістом фториду кальцію або зовсім
без нього;
- використання ефективного газоочищення - спеціального фільтру,
вбудованого в місцеву вентиляцію для збору продуктів плавки у вигляді пилу і
наступною його утилізацією;
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- проведення плавки згідно з технологічних умов.
При виборі систем газоочищення необхідно враховувати той факт, що до
теперішнього часу не існує економічного універсального способу очищення і
видалення майже кожного з шкідливих компонентів димових газів являє собою
самостійну задачу, яка зводиться до зниження до допустимих норм вмісту в
газах основних специфічних для плавки і рафінування алюмінієвих сплавів
шкідливих домішок.
При виконанні науково-дослідної роботи, вміст шкідливих речовин у повітрі
робочої зони не перевищував гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих
речовин, що наведені в ГОСТ 2.1.005 – 88, що свідчить про безпечність
використання даної технології.

5.12 Висновки
В даному розділі були проаналізовані шкідливі та небезпечні фактори при
виконанні науково-дослідної роботи, а також розроблені заходи щодо зменшення їх
впливу на робочий персонал та навколишнє середовище.
Велику увагу було приділено питанням пожежної безпеки, безпеки в
надзвичайних ситуаціях та екології.
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ВИСНОВКИ
Головна мета роботи полягала в розробці комп’ютерної програми
«Автоматизована система розрахунку параметрів шлаків електрошлакового
переплаву», яка дозволяла б швидко і точно проводити розрахунки параметрів
шлаку по вмісту компонентів, та необхідного вмісту компонентів по заданим
параметрам шлаку електрошлакового переплаву.
Для досягнення поставленої мети в роботі були вирішені такі задачі:
- проведені дослідження і встановлені закономірності впливу компонентів
шлаку електрошлакового переплаву та його температури на параметри шлаку –
густину, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, температуру
плавлення, поверхневий натяг та в’язкість;
- за теоретичними та експериментальними даними розраховані відповідні
математичні моделі процесу;
- на основі відомих формул, рівнянь та розрахованих математичних
моделей створено комп’ютерну програму «Автоматизована система розрахунку
параметрів шлаків електрошлакового переплаву».
Розроблена програма показала свою високу ефективність і може бути
рекомендована до використання фахівцями, науковцями, інженерами та
студентами відповідної галузі.
Наступне

вдосконалення

комп’ютерної

програми

пов’язане

з

удосконаленням математичних моделей на основі проведення додаткових
теоретичних і експериментальних досліджень.
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CONCLUSIONS
The main purpose of the work was to develop a computer program "Automated
system of calculation parameters electroslag remelting slags", which would allow to
quickly and accurately perform calculations on parameters slag component content and
content necessary components to specified parameters electro slag remelting.
To achieve this goal have been resolved in the following tasks:
- Studies and established regularities of components slag remelting and
electroslag its temperature parameters slag - density, specific heat, thermal
conductivity, electrical conductivity, surface tension and viscosity;
- On theoretical and experimental data calculated in accordance mathematical
model of the process;
- Based on known formulas, equations and calculated mathematical models
created computer program "Automated system of calculation parameters electroslag
remelting slags".
The program proved to be highly effective and can be recommended for use by
specialists, scientists, engineers and students of the area.
Next improvements of computer programs related to the improvement of
mathematical models on the basis of additional theoretical and experimental studies.
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Додаток А
Програмний код форми Form1
VERSION 5.00
Begin VB.Form Form1
AutoRedraw = -1 'True
BorderStyle = 1 'Fixed Single
Caption
= "Автоматизована система розрахунку параметрів шлаків електрошлакового переплаву"
ClientHeight = 8580
ClientLeft = 45
ClientTop
= 375
ClientWidth = 11760
Icon
= "Form1.frx":0000
LinkTopic
= "Form1"
MaxButton
= 0 'False
MinButton
= 0 'False
Picture
= "Form1.frx":164A
ScaleHeight = 8580
ScaleWidth = 11760
StartUpPosition = 2 'CenterScreen
Begin VB.CommandButton Command2
Caption
= "Розрахунок складу шлаку"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 24
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 1215
Left
= 6000
TabIndex
= 5
Top
= 6360
Width
= 5415
End
Begin VB.CommandButton Command1
Caption
= "Розрахунок параметрів шлаку"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 24
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 1215
Left
= 360
TabIndex
= 4
Top
= 6360
Width
= 5415
End
Begin VB.Label Label6
Alignment
= 2 'Center
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ШЛАКІВ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 36
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 3855
Left
= 480
TabIndex
= 7
Top
= 1440
Width
= 10815
End
Begin VB.Label Label5
Alignment
= 2 'Center
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BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "(О. С. Літвяков, В. М. Рибак)"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 24
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00FF0000&
Height
= 735
Left
= 480
TabIndex
= 6
Top
= 5280
Width
= 10815
End
Begin VB.Label Label4
Alignment
= 2 'Center
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Київ - 2015"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 24
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 735
Left
= 480
TabIndex
= 3
Top
= 7920
Width
= 10815
End
Begin VB.Label Label3
Alignment
= 2 'Center
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Кафедра фізико-хімічних основ технології металів"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 24
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 735
Left
= 360
TabIndex
= 2
Top
= 720
Width
= 10815
End
Begin VB.Label Label2
Alignment
= 2 'Center
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Національний технічний університет України ""КПІ"""
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 24
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 735
Left
= 480
TabIndex
= 1
Top
= 120
Width
= 10815
End
Begin VB.Label Label1
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Alignment
= 2 'Center
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ШЛАКІВ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 36
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H0000FFFF&
Height
= 3855
Left
= 480
TabIndex
= 0
Top
= 1560
Width
= 10815
End
End
Attribute VB_Name = "Form1"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Private Sub Command1_Click()
Me.Hide
Form2.Show
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Me.Hide
Form3.Show
End Sub
Private Sub Form_Load()
Load Form2
Load Form3
End Sub
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
Call Main.Emding
End Sub
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Додаток Б
Програмний код форми Form2
VERSION 5.00
Begin VB.Form Form2
BorderStyle = 1 'Fixed Single
Caption
= "Автоматизована система розрахунку параметрів шлаків електрошлакового переплаву"
ClientHeight = 8430
ClientLeft = 45
ClientTop
= 375
ClientWidth = 11760
Icon
= "Form2.frx":0000
LinkTopic
= "Form2"
MaxButton
= 0 'False
MinButton
= 0 'False
Picture
= "Form2.frx":164A
ScaleHeight = 8430
ScaleWidth = 11760
StartUpPosition = 1 'CenterOwner
Begin VB.CommandButton CmdClean
Caption
= "Очистити"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 24
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 705
Left
= 4080
TabIndex
= 7
Top
= 6600
Width
= 3615
End
Begin VB.TextBox TxtPN
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 10440
Locked
= -1 'True
TabIndex
= 16
Top
= 4920
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtV
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 10440
Locked
= -1 'True
TabIndex
= 15
Top
= 4320
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtTpl
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
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Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 10440
Locked
= -1 'True
TabIndex
= 14
Top
= 3720
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtD
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 10440
Locked
= -1 'True
TabIndex
= 10
Top
= 1320
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtTE
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 10440
Locked
= -1 'True
TabIndex
= 11
Top
= 1920
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtKT
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 10440
Locked
= -1 'True
TabIndex
= 12
Top
= 2520
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtR
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
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Height
= 375
Left
= 10440
Locked
= -1 'True
TabIndex
= 13
Top
= 3120
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtT
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 2880
TabIndex
= 5
Top
= 4320
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtSiO2
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 2880
TabIndex
= 2
Top
= 2520
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtAl2O3
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 2880
TabIndex
= 3
Top
= 3120
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtMgO
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 2880
TabIndex
= 4
Top
= 3720
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtCaO
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
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Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 2880
TabIndex
= 1
Top
= 1920
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtCaF2
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 2880
Locked
= -1 'True
TabIndex
= 17
Top
= 1320
Width
= 1095
End
Begin VB.CommandButton CmdExit
Caption
= "Вийти"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 24
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 1545
Left
= 8040
TabIndex
= 9
Top
= 6600
Width
= 3495
End
Begin VB.CommandButton CmdBack
Caption
= "Назад"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 24
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 1545
Left
= 240
TabIndex
= 8
Top
= 6600
Width
= 3495
End
Begin VB.CommandButton CmdCalculate
Caption
= "Розрахувати"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 24
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 705
Left
= 4080
TabIndex
= 6
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Top
= 7440
Width
= 3615
End
Begin VB.Label LblPN
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Поверхневий натяг, Н/м:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 5280
TabIndex
= 31
Top
= 4920
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblV
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "В'язкість, Па*с:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 5280
TabIndex
= 30
Top
= 4320
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblTpl
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Температура плавлення, С:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 5280
TabIndex
= 29
Top
= 3720
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblR
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Питомий електричний опір, Ом*м:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 5280
TabIndex
= 28
Top
= 3120
Width
= 5055
End
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Begin VB.Label LblKT
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м*С):"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 5280
TabIndex
= 27
Top
= 2520
Width
= 5055
End
Begin VB.Label LblTE
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Питома теплоємність, Дж/(кг*С):"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 5280
TabIndex
= 26
Top
= 1920
Width
= 5295
End
Begin VB.Label LblT
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Температура:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 240
TabIndex
= 25
Top
= 4320
Width
= 2535
End
Begin VB.Label LblD
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Густина, кг/м3:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 5280
TabIndex
= 24
Top
= 1320
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblSiO2
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Вміст оксиду кремнію:"

116
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 240
TabIndex
= 23
Top
= 2520
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblAl2O3
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Вміст оксиду алюмінію:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 240
TabIndex
= 22
Top
= 3120
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblMgO
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Вміст оксиду магнію:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 240
TabIndex
= 21
Top
= 3720
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblCaO
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Вміст оксиду кальцію:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 240
TabIndex
= 20
Top
= 1920
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblCaF2
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Вміст фтористого кальцію:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
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Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 240
TabIndex
= 19
Top
= 1320
Width
= 4215
End
Begin VB.Label Label1
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Результати розрахунків:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= -1 'True
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800080&
Height
= 375
Left
= 6840
TabIndex
= 18
Top
= 600
Width
= 3375
End
Begin VB.Label Label4
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Вихідні дані:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= -1 'True
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800080&
Height
= 375
Left
= 1200
TabIndex
= 0
Top
= 600
Width
= 1935
End
End
Attribute VB_Name = "Form2"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Private Sub CmdBack_Click()
Me.Hide
Form1.Show
End Sub

vbCritical)

Private Sub CmdCalculate_Click()
CaO = Val(TxtCaO.Text)
SiO2 = Val(TxtSiO2.Text)
Al2O3 = Val(TxtAl2O3.Text)
MgO = Val(TxtMgO.Text)
CaF2 = 100 - CaO - SiO2 - Al2O3 - MgO
TxtCaF2.Text = Str(CaF2)
If CaF2 < 0 Or CaO < 0 Or SiO2 < 0 Or Al2O3 < 0 Or MgO < 0 Then
Answer = MsgBox("Вміст компонентів не може бути від'ємним числом!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!", vbCritical)
Exit Sub
End If
T = Val(TxtT.Text)
If T < 1200 Or T > 2500 Then
Answer = MsgBox("Температура повинна лежати в діапазоні від 1200 до 2500 " & Chr(176) & "C!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!",
Exit Sub
End If
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TK = T + 273
Rem Розрахунок густини
D1400 = Abs(1000 / (0.389 * CaF2 / 100 + 0.303 * CaO / 100 + 0.416 * SiO2 / 100 + 0.328 * Al2O3 / 100 + 0.372 * MgO / 100))
D = D1400 - 0.15486 * (T - 1400)
TxtD.Text = Str(Round(D, 0))
Rem Розрахунок теплоємності
If TK >= 298 And TK < 1424 Then C_CaF2 = 766.4327 + 0.390261 * TK + 2523183 / (TK ^ 2)
If TK >= 1424 And TK < 1691 Then C_CaF2 = 1383.268 + 0.1333972 * TK
If TK >= 1691 Then C_CaF2 = 1280.803
C_CaO = 885.0015 + 0.080601 * TK - 12000000# / (TK ^ 2)
If TK >= 298 And TK < 848 Then C_SiO2 = 781.2396 + 0.571034 * TK - 19000000# / (TK ^ 2)
If TK >= 848 Then C_SiO2 = 1003.429 + 0.135144 * TK
If TK >= 298 And TK < 1800 Then C_Al2O3 = 1123.578 + 0.126422 * TK - 34000000# / (TK ^ 2)
If TK >= 1800 Then C_Al2O3 = 1050.3 + 0.1875 * TK
If TK >= 298 And TK < 1000 Then C_MgO = 1056.719 + 0.180627 * TK - 15000000# / (TK ^ 2)
If TK >= 1000 Then C_MgO = 1098.8 + 0.1359 * TK
C = Abs(CaF2 / 100 * C_CaF2 + CaO / 100 * C_CaO + SiO2 / 100 * C_SiO2 + Al2O3 / 100 * C_Al2O3 + MgO / 100 * C_MgO)
TxtTE.Text = Str(Round(C, 0))
Rem Розрахунок коефіцієнта теплопровідності
L_CaF2 = -0.0065 * TK + 12.595
L_CaO = -0.000000006 * TK ^ 3 + 0.00003 * TK ^ 2 - 0.0474 * TK + 29.556
L_SiO2 = 0.00001 * TK ^ 2 - 0.0253 * TK + 21.527
L_Al2O3 = -0.00000002 * TK ^ 3 + 0.00008 * TK ^ 2 - 0.1281 * TK + 68.599
L_MgO = -0.00000002 * TK ^ 3 + 0.00008 * TK ^ 2 - 0.1382 * TK + 78.366
L = Abs(CaF2 / 100 * L_CaF2 + CaO / 100 * L_CaO + SiO2 / 100 * L_SiO2 + Al2O3 / 100 * L_Al2O3 + MgO / 100 * L_MgO)
TxtKT.Text = Str(Round(L, 1))
Rem Розрахунок питомого електричного опору
R = Abs(0.9406 - 0.009319 * CaF2 - 0.009303 * CaO - 0.01738 * SiO2 - 0.009178 * Al2O3 - 0.008874 * MgO - 0.000001736 * T)
TxtR.Text = Str(Round(R, 5))
Rem Температура плавлення
Tpl = Abs(10.76645 * CaF2 + 19.79568 * CaO + 14.64688 * SiO2 + 15.05809 * Al2O3 + 27.01575 * MgO)
TxtTpl.Text = Str(Round(Tpl, 0))
Rem В'яскість
V = Abs(70.25513 - 0.018444 * CaF2 - 0.01792 * CaO - 0.014106 * SiO2 - 0.014979 * Al2O3 - 0.021294 * MgO - 8.88315994548774E-02 * T +
2.87586909964617E-05 * T ^ 2)
TxtV.Text = Str(Round(V, 3))
Rem Поверхневий натяг
PN = Abs(9.91352803085132 + 1.04568940634372E-03 * CaF2 + 2.73166410679428E-03 * CaO + 1.27804945051326E-02 * SiO2 +
2.94184923090314E-03 * Al2O3 + 0.0001 * MgO - 1.20389384836474E-02 * T + 3.64760383479909E-06 * T ^ 2)
TxtPN.Text = Str(Round(PN, 3))
End Sub
Private Sub CmdClean_Click()
Call New_Calculate
End Sub
Private Sub CmdExit_Click()
Call Main.Emding
End Sub
Private Sub Form_Load()
LblCaF2.Caption = "Вміст CaF2, %:"
LblCaO.Caption = "Вміст CaO, %:"
LblSiO2.Caption = "Вміст SiO2, %:"
LblAl2O3.Caption = "Вміст Al2O3, %:"
LblMgO.Caption = "Вміст MgO, %:"
LblT.Caption = "Температура, " & Chr(176) & "C:"
LblD.Caption = "Густина, кг/м3:"
LblTE.Caption = "Питома теплоємність, Дж/(кг" & Chr(183) & Chr(176) & "C):"
LblKT.Caption = "Теплопровідність, Вт/(м" & Chr(183) & Chr(176) & "C):"
LblR.Caption = "Питомий електричний опір, Ом" & Chr(183) & "м:"
LblTpl.Caption = "Температура плавлення, " & Chr(176) & "C:"
LblV.Caption = "В'язкість, Па" & Chr(183) & "с:"
LblPN.Caption = "Поверхневий натяг, Н/м:"
Call New_Calculate
End Sub
Sub New_Calculate()
CaF2 = 100
CaO = 0
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SiO2 = 0
Al2O3 = 0
MgO = 0
T=0
TK = T + 273
D=0
TE = 0
KT = 0
R=0
Tpl = 0
V=0
PN = 0
Call Clean
End Sub
Sub Clean()
TxtCaF2.Text = Str(CaF2)
TxtCaO.Text = Str(CaO)
TxtSiO2.Text = Str(SiO2)
TxtAl2O3.Text = Str(Al2O3)
TxtMgO.Text = Str(MgO)
TxtT.Text = ""
TxtD.Text = ""
TxtTE.Text = ""
TxtKT.Text = ""
TxtR.Text = ""
TxtTpl.Text = ""
TxtV.Text = ""
TxtPN.Text = ""
End Sub
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
Call Main.Emding
End Sub
Private Sub TxtCaO_Click()
TxtCaO.Text = ""
Call Vmist_CaF2
End Sub
Private Sub TxtSiO2_Click()
TxtSiO2.Text = ""
Call Vmist_CaF2
End Sub
Private Sub TxtAl2O3_Click()
TxtAl2O3.Text = ""
Call Vmist_CaF2
End Sub
Private Sub TxtMgO_Click()
TxtMgO.Text = ""
Call Vmist_CaF2
End Sub
Private Sub TxtT_Click()
TxtT.Text = ""
Call Vmist_CaF2
End Sub
Private Sub TxtCaO_Change()
Call Vmist_CaF2
End Sub
Private Sub TxtSiO2_Change()
Call Vmist_CaF2
End Sub
Private Sub TxtAl2O3_Change()
Call Vmist_CaF2
End Sub
Private Sub TxtMgO_Change()
Call Vmist_CaF2
End Sub
Sub Vmist_CaF2()
CaO = Val(TxtCaO.Text)
SiO2 = Val(TxtSiO2.Text)
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Al2O3 = Val(TxtAl2O3.Text)
MgO = Val(TxtMgO.Text)
CaF2 = 100 - CaO - SiO2 - Al2O3 - MgO
TxtCaF2.Text = Str(CaF2)
If CaF2 < 0 Or CaO < 0 Or SiO2 < 0 Or Al2O3 < 0 Or MgO < 0 Then
Answer = MsgBox("Вміст компонентів не може бути від'ємним числом!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!", vbCritical)
End If
End Sub
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Додаток В
Програмний код форми Form3
VERSION 5.00
Begin VB.Form Form3
BorderStyle = 1 'Fixed Single
Caption
= "Автоматизована система розрахунку параметрів шлаків електрошлакового переплаву"
ClientHeight = 8430
ClientLeft = 45
ClientTop
= 375
ClientWidth = 11760
Icon
= "Form3.frx":0000
LinkTopic
= "Form3"
MaxButton
= 0 'False
MinButton
= 0 'False
Picture
= "Form3.frx":164A
ScaleHeight = 8430
ScaleWidth = 11760
StartUpPosition = 1 'CenterOwner
Begin VB.TextBox TxtT_min
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 8880
TabIndex
= 25
Top
= 4800
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtT_max
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 9720
TabIndex
= 26
Top
= 4800
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtMgO_min
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 8880
TabIndex
= 23
Top
= 4200
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtMgO_max
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
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Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 9720
TabIndex
= 24
Top
= 4200
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtAl2O3_min
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 8880
TabIndex
= 21
Top
= 3600
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtAl2O3_max
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 9720
TabIndex
= 22
Top
= 3600
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtSiO2_min
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 8880
TabIndex
= 19
Top
= 3000
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtSiO2_max
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 9720
TabIndex
= 20
Top
= 3000
Width
= 735
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End
Begin VB.TextBox TxtCaO_min
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 8880
TabIndex
= 17
Top
= 2400
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtCaO_max
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 9720
TabIndex
= 18
Top
= 2400
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtCaF2_min
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 8880
TabIndex
= 15
Top
= 1800
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtCaF2_max
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 9720
TabIndex
= 16
Top
= 1800
Width
= 735
End
Begin VB.CommandButton CmdPN
BackColor
= &H0000FF00&
Height
= 375
Left
= 5640
Style
= 1 'Graphical
TabIndex
= 12
ToolTipText = "Включити/Виключити розрахунок по даному параметру"
Top
= 4800
Width
= 375
End
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Begin VB.CommandButton CmdV
BackColor
= &H0000FF00&
Height
= 375
Left
= 5640
Style
= 1 'Graphical
TabIndex
= 10
ToolTipText = "Включити/Виключити розрахунок по даному параметру"
Top
= 4200
Width
= 375
End
Begin VB.CommandButton CmdTpl
BackColor
= &H0000FF00&
Height
= 375
Left
= 5640
Style
= 1 'Graphical
TabIndex
= 8
ToolTipText = "Включити/Виключити розрахунок по даному параметру"
Top
= 3600
Width
= 375
End
Begin VB.CommandButton CmdR
BackColor
= &H0000FF00&
Height
= 375
Left
= 5640
Style
= 1 'Graphical
TabIndex
= 6
ToolTipText = "Включити/Виключити розрахунок по даному параметру"
Top
= 3000
Width
= 375
End
Begin VB.CommandButton CmdKT
BackColor
= &H0000FF00&
Height
= 375
Left
= 5640
Style
= 1 'Graphical
TabIndex
= 4
ToolTipText = "Включити/Виключити розрахунок по даному параметру"
Top
= 2400
Width
= 375
End
Begin VB.CommandButton CmdTE
BackColor
= &H0000FF00&
Height
= 375
Left
= 5640
Style
= 1 'Graphical
TabIndex
= 2
ToolTipText = "Включити/Виключити розрахунок по даному параметру"
Top
= 1800
Width
= 375
End
Begin VB.CommandButton CmdD
BackColor
= &H0000FF00&
Height
= 375
Left
= 5640
Style
= 1 'Graphical
TabIndex
= 0
ToolTipText = "Включити/Виключити розрахунок по даному параметру"
Top
= 1200
Width
= 375
End
Begin VB.TextBox TxtDopusk
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 4440
TabIndex
= 14
Top
= 5400
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtCaF2
Alignment
= 1 'Right Justify
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BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 10800
Locked
= -1 'True
TabIndex
= 32
Top
= 1800
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtCaO
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 10800
Locked
= -1 'True
TabIndex
= 33
Top
= 2400
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtMgO
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 10800
Locked
= -1 'True
TabIndex
= 36
Top
= 4200
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtAl2O3
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 10800
Locked
= -1 'True
TabIndex
= 35
Top
= 3600
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtSiO2
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
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Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 10800
Locked
= -1 'True
TabIndex
= 34
Top
= 3000
Width
= 735
End
Begin VB.TextBox TxtT
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 10800
Locked
= -1 'True
TabIndex
= 37
Top
= 4800
Width
= 735
End
Begin VB.CommandButton CmdCalculate
Caption
= "Розрахувати"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 24
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 705
Left
= 4080
TabIndex
= 27
Top
= 7560
Width
= 3615
End
Begin VB.CommandButton CmdBack
Caption
= "Назад"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 24
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 1545
Left
= 240
TabIndex
= 29
Top
= 6720
Width
= 3495
End
Begin VB.CommandButton CmdExit
Caption
= "Вийти"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 24
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 1545
Left
= 8160
TabIndex
= 31
Top
= 6720
Width
= 3495
End
Begin VB.TextBox TxtR
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Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 4440
TabIndex
= 7
Top
= 3000
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtKT
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 4440
TabIndex
= 5
Top
= 2400
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtTE
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 4440
TabIndex
= 3
Top
= 1800
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtD
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 4440
TabIndex
= 1
Top
= 1200
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtTpl
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
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Left
= 4440
TabIndex
= 9
Top
= 3600
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtV
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 4440
TabIndex
= 11
Top
= 4200
Width
= 1095
End
Begin VB.TextBox TxtPN
Alignment
= 1 'Right Justify
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 14.25
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 375
Left
= 4440
TabIndex
= 13
Top
= 4800
Width
= 1095
End
Begin VB.CommandButton CmdClean
Caption
= "Очистити"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 24
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
Height
= 705
Left
= 4080
TabIndex
= 28
Top
= 6720
Width
= 3615
End
Begin VB.Label LblIteration
Alignment
= 1 'Right Justify
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Температура:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 9000
TabIndex
= 55
Top
= 6120
Visible
= 0 'False
Width
= 2535
End
Begin VB.Label Label3
BackStyle
= 0 'Transparent
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Caption
= "Max:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 9840
TabIndex
= 54
Top
= 1320
Width
= 735
End
Begin VB.Label Label2
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Min:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 9000
TabIndex
= 53
Top
= 1320
Width
= 735
End
Begin VB.Label LblDopusk
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Допуск, %:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 240
TabIndex
= 52
Top
= 5400
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblCaF2
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Вміст фтористого кальцію:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 6360
TabIndex
= 51
Top
= 1800
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblCaO
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Вміст оксиду кальцію:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
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Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 6360
TabIndex
= 50
Top
= 2400
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblMgO
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Вміст оксиду магнію:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 6360
TabIndex
= 49
Top
= 4200
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblAl2O3
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Вміст оксиду алюмінію:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 6360
TabIndex
= 48
Top
= 3600
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblSiO2
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Вміст оксиду кремнію:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 6360
TabIndex
= 47
Top
= 3000
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblT
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Температура:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
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Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 6360
TabIndex
= 46
Top
= 4800
Width
= 2535
End
Begin VB.Label Label4
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Вихідні дані:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= -1 'True
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800080&
Height
= 375
Left
= 1200
TabIndex
= 45
Top
= 480
Width
= 1935
End
Begin VB.Label Label1
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Результати розрахунків:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= -1 'True
Italic
= 0 'False
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800080&
Height
= 375
Left
= 6840
TabIndex
= 44
Top
= 480
Width
= 3375
End
Begin VB.Label LblD
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Густина, кг/м3:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 240
TabIndex
= 43
Top
= 1200
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblTE
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Питома теплоємність, Дж/(кг*С):"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
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EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 240
TabIndex
= 42
Top
= 1800
Width
= 5295
End
Begin VB.Label LblKT
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м*С):"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 240
TabIndex
= 41
Top
= 2400
Width
= 5055
End
Begin VB.Label LblR
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Питомий електричний опір, Ом*м:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 240
TabIndex
= 40
Top
= 3000
Width
= 5055
End
Begin VB.Label LblTpl
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Температура плавлення, С:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 240
TabIndex
= 39
Top
= 3600
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblV
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "В'язкість, Па*с:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
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Left
= 240
TabIndex
= 38
Top
= 4200
Width
= 4215
End
Begin VB.Label LblPN
BackStyle
= 0 'Transparent
Caption
= "Поверхневий натяг, Н/м:"
BeginProperty Font
Name
= "Calibri"
Size
= 15.75
Charset
= 204
Weight
= 700
Underline
= 0 'False
Italic
= -1 'True
Strikethrough = 0 'False
EndProperty
ForeColor
= &H00800000&
Height
= 375
Left
= 240
TabIndex
= 30
Top
= 4800
Width
= 4215
End
End
Attribute VB_Name = "Form3"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Private Sub CmdBack_Click()
Me.Hide
Form1.Show
End Sub
Private Sub CmdClean_Click()
Call New_Calculate
End Sub
Private Sub CmdD_Click()
Calc_D = Not Calc_D
If Calc_D = True Then CmdD.BackColor = vbGreen: TxtD.Enabled = True
If Calc_D = False Then CmdD.BackColor = vbRed: TxtD.Enabled = False
End Sub
Private Sub CmdTE_Click()
Calc_TE = Not Calc_TE
If Calc_TE = True Then CmdTE.BackColor = vbGreen: TxtTE.Enabled = True
If Calc_TE = False Then CmdTE.BackColor = vbRed: TxtTE.Enabled = False
End Sub
Private Sub CmdKT_Click()
Calc_KT = Not Calc_KT
If Calc_KT = True Then CmdKT.BackColor = vbGreen: TxtKT.Enabled = True
If Calc_KT = False Then CmdKT.BackColor = vbRed: TxtKT.Enabled = False
End Sub
Private Sub CmdR_Click()
Calc_R = Not Calc_R
If Calc_R = True Then CmdR.BackColor = vbGreen: TxtR.Enabled = True
If Calc_R = False Then CmdR.BackColor = vbRed: TxtR.Enabled = False
End Sub
Private Sub CmdTpl_Click()
Calc_Tpl = Not Calc_Tpl
If Calc_Tpl = True Then CmdTpl.BackColor = vbGreen: TxtTpl.Enabled = True
If Calc_Tpl = False Then CmdTpl.BackColor = vbRed: TxtTpl.Enabled = False
End Sub
Private Sub CmdV_Click()
Calc_V = Not Calc_V
If Calc_V = True Then CmdV.BackColor = vbGreen: TxtV.Enabled = True
If Calc_V = False Then CmdV.BackColor = vbRed: TxtV.Enabled = False
End Sub
Private Sub CmdPN_Click()
Calc_PN = Not Calc_PN
If Calc_PN = True Then CmdPN.BackColor = vbGreen: TxtPN.Enabled = True
If Calc_PN = False Then CmdPN.BackColor = vbRed: TxtPN.Enabled = False
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End Sub
Private Sub CmdExit_Click()
Call Main.Emding
End Sub
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
Call Main.Emding
End Sub
Private Sub Form_Load()
LblCaF2.Caption = "Вміст CaF2, %:"
LblCaO.Caption = "Вміст CaO, %:"
LblSiO2.Caption = "Вміст SiO2, %:"
LblAl2O3.Caption = "Вміст Al2O3, %:"
LblMgO.Caption = "Вміст MgO, %:"
LblT.Caption = "Температура, " & Chr(176) & "C:"
LblD.Caption = "Густина, кг/м3:"
LblTE.Caption = "Пит. теплоємн., Дж/(кг" & Chr(183) & Chr(176) & "C):"
LblKT.Caption = "Теплопровідність, Вт/(м" & Chr(183) & Chr(176) & "C):"
LblR.Caption = "Пит. електр. опір, Ом" & Chr(183) & "м:"
LblTpl.Caption = "Температура плавлення, " & Chr(176) & "C:"
LblV.Caption = "В'язкість, Па" & Chr(183) & "с:"
LblPN.Caption = "Поверхневий натяг, Н/м:"
LblDopusk.Caption = "Допуск відхилень, " & Chr(177) & " %"
Call New_Calculate
End Sub
Sub New_Calculate()
Calc_D = True
Calc_TE = True
Calc_KT = True
Calc_R = True
Calc_Tpl = True
Calc_V = True
Calc_PN = True
CmdD.BackColor = vbGreen
CmdTE.BackColor = vbGreen
CmdKT.BackColor = vbGreen
CmdR.BackColor = vbGreen
CmdTpl.BackColor = vbGreen
CmdV.BackColor = vbGreen
CmdPN.BackColor = vbGreen
CaF2 = 0
CaO = 0
SiO2 = 0
Al2O3 = 0
MgO = 0
T=0
TK = T + 273
D=0
TE = 0
KT = 0
R=0
Tpl = 0
V=0
PN = 0
CaF2_min = 0
CaO_min = 0
SiO2_min = 0
Al2O3_min = 0
MgO_min = 0
CaF2_max = 100
CaO_max = 100
SiO2_max = 100
Al2O3_max = 100
MgO_max = 100
T_min = 1200
TK_min = T_min + 273
T_max = 2500
TK_max = TK_max + 273
Iterations = 100000
Dopusk = 10
Call Clean
End Sub
Sub Clean()
TxtT.Text = ""
TxtD.Text = ""
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TxtTE.Text = ""
TxtKT.Text = ""
TxtR.Text = ""
TxtTpl.Text = ""
TxtV.Text = ""
TxtPN.Text = ""
TxtDopusk.Text = Str(Dopusk)
TxtCaF2_min.Text = Str(CaF2_min)
TxtCaO_min.Text = Str(CaO_min)
TxtSiO2_min.Text = Str(SiO2_min)
TxtAl2O3_min.Text = Str(Al2O3_min)
TxtMgO_min.Text = Str(MgO_min)
TxtCaF2_max.Text = Str(CaF2_max)
TxtCaO_max.Text = Str(CaO_max)
TxtSiO2_max.Text = Str(SiO2_max)
TxtAl2O3_max.Text = Str(Al2O3_max)
TxtMgO_max.Text = Str(MgO_max)
TxtT_min.Text = Str(T_min)
TxtT_max.Text = Str(T_max)
TxtCaF2.Text = ""
TxtCaO.Text = ""
TxtSiO2.Text = ""
TxtAl2O3.Text = ""
TxtMgO.Text = ""
End Sub
Private Sub CmdCalculate_Click()
Randomize Timer
D = Val(TxtD.Text)
TE = Val(TxtTE.Text)
KT = Val(TxtKT.Text)
R = Val(TxtR.Text)
Tpl = Val(TxtTpl.Text)
V = Val(TxtV.Text)
PN = Val(TxtPN.Text)
If Calc_D = False And Calc_TE = False And Calc_KT = False And Calc_R = False And Calc_Tpl = False And Calc_V = False And Calc_PN = False Then
Answer = MsgBox("Потрібоо обрати мінімум однин параметр для проведення розрахунків!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!", vbCritical)
Exit Sub
End If
If Calc_D = True And D <= 0 Then
Answer = MsgBox("Густина може бути тільки додатньої!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!", vbCritical)
Exit Sub
End If
If Calc_TE = True And TE <= 0 Then
Answer = MsgBox("Теплоємність може бути тільки додатньої!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!", vbCritical)
Exit Sub
End If
If Calc_KT = True And KT <= 0 Then
Answer = MsgBox("Коефіцієнт теплопровідності може бутит тільки додатнім!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!", vbCritical)
Exit Sub
End If
If Calc_R = True And R <= 0 Then
Answer = MsgBox("Питомий електрчний опір може бути тільки додатнім!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!", vbCritical)
Exit Sub
End If
If Calc_Tpl = True And Tpl <= 0 Then
Answer = MsgBox("Температура плавлення може бути тільки додатньою!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!", vbCritical)
Exit Sub
End If
If Calc_V = True And V <= 0 Then
Answer = MsgBox("В'язкість може бути тільки додатньою!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!", vbCritical)
Exit Sub
End If
If Calc_PN = True And PN <= 0 Then
Answer = MsgBox("Поверхневий натяг може бути тільки додатнім!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!", vbCritical)
Exit Sub
End If
Dopusk = Val(TxtDopusk.Text)
If Dopusk <= 1 And Dopusk >= 50 Then
Answer = MsgBox("Допуск повинен лежати в діапазоні від 1 до 50%!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!", vbCritical)
Exit Sub
End If
CaF2_min = Val(TxtCaF2_min.Text)
CaO_min = Val(TxtCaO_min.Text)
SiO2_min = Val(TxtSiO2_min.Text)
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Al2O3_min = Val(TxtAl2O3_min.Text)
MgO_min = Val(TxtMgO_min.Text)
T_min = Val(TxtT_min.Text)
TK_min = T_min + 273
CaF2_max = Val(TxtCaF2_max.Text)
CaO_max = Val(TxtCaO_max.Text)
SiO2_max = Val(TxtSiO2_max.Text)
Al2O3_max = Val(TxtAl2O3_max.Text)
MgO_max = Val(TxtMgO_max.Text)
T_max = Val(TxtT_max.Text)
TK_max = T_max + 273
If CaF2_min < 0 Or CaF2_min > 100 Or CaO_min < 0 Or CaO_min > 100 Or SiO2_min < 0 Or SiO2_min > 100 Or Al2O3_min < 0 Or Al2O3_min > 100 Or MgO_min
< 0 Or MgO_min > 100 Then
Answer = MsgBox("Мінмальний вміст компонентів флюсу повинен лежати в діапазоні від 0 до 100%!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!", vbCritical)
Exit Sub
End If
If CaF2_max < 0 Or CaF2_max > 100 Or CaO_max < 0 Or CaO_max > 100 Or SiO2_max < 0 Or SiO2_max > 100 Or Al2O3_max < 0 Or Al2O3_max > 100 Or
MgO_max < 0 Or MgO_max > 100 Then
Answer = MsgBox("Максимальний вміст компонентів флюсу повинен лежати в діапазоні від 0 до 100%!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!",
vbCritical)
Exit Sub
End If
If CaF2_min > CaF2_max Or CaO_min > CaO_max Or SiO2_min > SiO2_max Or Al2O3_min > Al2O3_max Or MgO_min > MgO_max Then
Answer = MsgBox("Мінмальний вміст компонентів флюсу не повинен перевищувати максимального!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!",
vbCritical)
Exit Sub
End If
If T_min < 1200 Or T_min > 2500 Then
Answer = MsgBox("Мінімальна температура шлаку повинна бути в межах від 1200 до 2500 " & Chr(176) & "C" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!",
vbCritical)
Exit Sub
End If
If T_max < 1200 Or T_max > 2500 Then
Answer = MsgBox("Максимальна температура шлаку повинна бути в межах від 1200 до 2500 " & Chr(176) & "C" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!",
vbCritical)
Exit Sub
End If
If T_max <= T_min Then
Answer = MsgBox("Максимальна температура шлаку не повинна бути меншою за мінімальну температуру!" & Chr(13) & "Перевірте початкові умови!",
vbCritical)
Exit Sub
End If
D_min = D - D * Dopusk / 100
TE_min = TE - TE * Dopusk / 100
KT_min = KT - KT * Dopusk / 100
R_min = R - R * Dopusk / 100
Tpl_min = Tpl - Tpl * Dopusk / 100
V_min = V - V * Dopusk / 100
PN_min = PN - PN * Dopusk / 100
D_max = D + D * Dopusk / 100
TE_max = TE + TE * Dopusk / 100
KT_max = KT + KT * Dopusk / 100
R_max = R + R * Dopusk / 100
Tpl_max = Tpl + Tpl * Dopusk / 100
V_max = V + V * Dopusk / 100
PN_max = PN + PN * Dopusk / 100
Numbers_If = 0
If Calc_D = True Then Numbers_If = Numbers_If + 1
If Calc_TE = True Then Numbers_If = Numbers_If + 1
If Calc_KT = True Then Numbers_If = Numbers_If + 1
If Calc_R = True Then Numbers_If = Numbers_If + 1
If Calc_Tpl = True Then Numbers_If = Numbers_If + 1
If Calc_V = True Then Numbers_If = Numbers_If + 1
If Calc_PN = True Then Numbers_If = Numbers_If + 1
i=1
LblIteration.Visible = True
1:

LblIteration.Caption = "Ітерація: " & Str(i)
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If i >= Iterations Then
Answer = MsgBox("Підібрати компоненти за даних початкових умов неможливо!" & Chr(13) & "Змініть початкові умови і спробуйте ще раз!", vbCritical)
Exit Sub
End If
CaF2 = Fix((CaF2_max - CaF2_min) * Rnd) + CaF2_min
k=1
CaO = -1
Do Until CaO >= CaO_min And CaO <= 100 - CaF2
CaO = Fix((CaO_max - CaO_min) * Rnd) + CaO_min
k=k+1
If k >= 1000 Then GoTo 1
Loop
k=1
SiO2 = -1
Do Until SiO2 >= SiO2_min And SiO2 <= 100 - CaF2 - CaO
SiO2 = Fix((SiO2_max - SiO2_min) * Rnd) + SiO2_min
k=k+1
If k >= 1000 Then GoTo 1
Loop
k=1
Al2O3 = -1
Do Until Al2O3 >= Al2O3_min And Al2O3 <= 100 - CaF2 - CaO - SiO2
Al2O3 = Fix((Al2O3_max - Al2O3_min) * Rnd) + Al2O3_min
k=k+1
If k >= 1000 Then GoTo 1
Loop
MgO = 100 - CaF2 - CaO - SiO2 - Al2O3
If MgO > MgO_max Then GoTo 1
T = Fix((T_max - T_min) * Rnd) + T_min
TK = T + 273
Number_If = 0
Rem Розрахунок густини
If Calc_D = True Then
D1400 = Abs(1000 / (0.389 * CaF2 / 100 + 0.303 * CaO / 100 + 0.416 * SiO2 / 100 + 0.328 * Al2O3 / 100 + 0.372 * MgO / 100))
D = D1400 - 0.15486 * (T - 1400)
If D >= D_min And D <= D_max Then Number_If = Number_If + 1
End If
Rem Розрахунок теплоємності
If Calc_TE = True Then
If TK >= 298 And TK < 1424 Then C_CaF2 = 766.4327 + 0.390261 * TK + 2523183 / (TK ^ 2)
If TK >= 1424 And TK < 1691 Then C_CaF2 = 1383.268 + 0.1333972 * TK
If TK >= 1691 Then C_CaF2 = 1280.803
C_CaO = 885.0015 + 0.080601 * TK - 12000000# / (TK ^ 2)
If TK >= 298 And TK < 848 Then C_SiO2 = 781.2396 + 0.571034 * TK - 19000000# / (TK ^ 2)
If TK >= 848 Then C_SiO2 = 1003.429 + 0.135144 * TK
If TK >= 298 And TK < 1800 Then C_Al2O3 = 1123.578 + 0.126422 * TK - 34000000# / (TK ^ 2)
If TK >= 1800 Then C_Al2O3 = 1050.3 + 0.1875 * TK
If TK >= 298 And TK < 1000 Then C_MgO = 1056.719 + 0.180627 * TK - 15000000# / (TK ^ 2)
If TK >= 1000 Then C_MgO = 1098.8 + 0.1359 * TK
C = Abs(CaF2 / 100 * C_CaF2 + CaO / 100 * C_CaO + SiO2 / 100 * C_SiO2 + Al2O3 / 100 * C_Al2O3 + MgO / 100 * C_MgO)
If C >= TE_min And C <= TE_max Then Number_If = Number_If + 1
End If
Rem Розрахунок коефіцієнта теплопровідності
If Calc_KT = True Then
L_CaF2 = -0.0065 * TK + 12.595
L_CaO = -0.000000006 * TK ^ 3 + 0.00003 * TK ^ 2 - 0.0474 * TK + 29.556
L_SiO2 = 0.00001 * TK ^ 2 - 0.0253 * TK + 21.527
L_Al2O3 = -0.00000002 * TK ^ 3 + 0.00008 * TK ^ 2 - 0.1281 * TK + 68.599
L_MgO = -0.00000002 * TK ^ 3 + 0.00008 * TK ^ 2 - 0.1382 * TK + 78.366
L = Abs(CaF2 / 100 * L_CaF2 + CaO / 100 * L_CaO + SiO2 / 100 * L_SiO2 + Al2O3 / 100 * L_Al2O3 + MgO / 100 * L_MgO)
If L >= KT_min And L <= KT_max Then Number_If = Number_If + 1
End If
Rem Розрахунок питомого електричного опору
If Calc_R = True Then
R = Abs(0.9406 - 0.009319 * CaF2 - 0.009303 * CaO - 0.01738 * SiO2 - 0.009178 * Al2O3 - 0.008874 * MgO - 0.000001736 * T)
If R >= R_min And R <= R_max Then Number_If = Number_If + 1
End If
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Rem Температура плавлення
If Calc_Tpl = True Then
Tpl = Abs(10.76645 * CaF2 + 19.79568 * CaO + 14.64688 * SiO2 + 15.05809 * Al2O3 + 27.01575 * MgO)
If Tpl >= Tpl_min And Tpl <= Tpl_max Then Number_If = Number_If + 1
End If
Rem В'яскість
If Calc_V = True Then
V = Abs(70.25513 - 0.018444 * CaF2 - 0.01792 * CaO - 0.014106 * SiO2 - 0.014979 * Al2O3 - 0.021294 * MgO - 8.88315994548774E-02 * T +
2.87586909964617E-05 * T ^ 2)
If V >= V_min And V <= V_max Then Number_If = Number_If + 1
End If
Rem Поверхневий натяг
If Calc_V = True Then
PN = Abs(9.91352803085132 + 1.04568940634372E-03 * CaF2 + 2.73166410679428E-03 * CaO + 1.27804945051326E-02 * SiO2 + 2.94184923090314E-03 *
Al2O3 + 0.0001 * MgO - 1.20389384836474E-02 * T + 3.64760383479909E-06 * T ^ 2)
If PN >= PN_min And PN <= PN_max Then Number_If = Number_If + 1
End If
If Number_If = Numbers_If Then
TxtCaF2.Text = Str(CaF2)
TxtCaO.Text = Str(CaO)
TxtSiO2.Text = Str(SiO2)
TxtAl2O3.Text = Str(Al2O3)
TxtMgO.Text = Str(MgO)
TxtT.Text = Str(T)
LblIteration.Visible = False
Exit Sub
End If
i=i+1
GoTo 1
End Sub
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Додаток Г
Програмний код модуля Main
Attribute VB_Name = "Main"
Public CaF2 As Single
Public CaO As Single
Public SiO2 As Single
Public Al2O3 As Single
Public MgO As Single
Public T As Single
Public TK As Single
Public D As Single
Public R As Single
Public Tpl As Single
Public V As Single
Public PN As Single
Public D_min As Single
Public R_min As Single
Public Tpl_min As Single
Public V_min As Single
Public PN_min As Single
Public D_max As Single
Public R_max As Single
Public Tpl_max As Single
Public V_max As Single
Public PN_max As Single
Public Answer As Variant
Public D1400 As Single
Public C As Single
Public C_CaF2 As Single
Public C_CaO As Single
Public C_SiO2 As Single
Public C_Al2O3 As Single
Public C_MgO As Single
Public L As Single
Public L_CaF2 As Single
Public L_CaO As Single
Public L_SiO2 As Single
Public L_Al2O3 As Single
Public L_MgO As Single
Public Dopusk As Single
Public Calc_D As Boolean
Public Calc_TE As Boolean
Public Calc_KT As Boolean
Public Calc_R As Boolean
Public Calc_Tpl As Boolean
Public Calc_V As Boolean
Public Calc_PN As Boolean
Public CaF2_min As Single
Public CaO_min As Single
Public SiO2_min As Single
Public Al2O3_min As Single
Public MgO_min As Single
Public T_min As Single
Public TK_min As Single
Public CaF2_max As Single
Public CaO_max As Single
Public SiO2_max As Single
Public Al2O3_max As Single
Public MgO_max As Single
Public T_max As Single
Public TK_max As Single
Public i As Long
Public Iterations As Long
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Public Numbers_If As Byte
Public Number_If As Byte
Public k As Long
Sub Emding()
Unload Form1
Unload Form2
Unload Form3
End
End Sub

