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РЕФЕРАТ 

 

Магістерська дисертація присвячена дослідженню процесів, які 

відбуваються під час плавлення металу в електрошлакових тигельних печах, 

контролю і керуванню процесом розплавлення металу, особливостям 

розрахунків параметрів електрошлакових тигельних печей. 

Перша частина дисертації присвячена аналізу процесів, що відбуваються 

під час ЕШТП та питанням керування даними процесами.  

В другій частині роботи наведено характеристики обладнання та методику 

проведення досліджень. Зазначено характеристики вихідних матеріалів,  

технологію проведення плавок та їх контроль. 

Третя частина магістерської дисертації містить результати досліджень та 

рекомендації щодо використання отриманих результатів при проведенні 

розрахунків параметрів електрошлакових тигельних печей. 

В четвертій частині наведено структурно-логічну схему розрахунку 

електрошлакових печей з керамічним тиглем, методичні особливості 

розрахунків ЕШТП, а також проведено аналіз формул і рівнянь, які 

використовуються для розрахунку параметрів обладнання печей ЕШТП. 

П’ята частина дисертації присвячена питанням техніки безпеки та охорони 

праці при проведенні досліджень по темі дисертації. 

В магістерській дисертації були вирішені задачі: досліджені теплові 

процеси ЕШТП в керамічному тиглі, досліджені процеси взаємодії шлаку та 

рідкого металу з футерівкою тигля, проаналізовані і запропоновані нові 

способи керування процесом ЕШТП, надані рекомендації щодо використання 

розрахункових формул при проведенні розрахунків обладнання ЕШТП. 

Роботу викладено на 126 сторінках друкованого тексту. Робота складається 

зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатків і містить 27 рисунків, 89 формули 

і 6 таблиць. 

Ключові слова: електрошлакова тигельна піч, електрошлаковий переплав, 

розрахунок, тигель, шлак, рідкий метал. 



 

 

ABSTRACT 

 

Master's thesis examines the processes that occur during melting metal in 

electroslag crucible furnaces, control and leading process of melting metal features 

calculation parameters electroslag crucible furnaces. 

The first part of the thesis is devoted to analyze the processes occurring during 

ESTP issues and data management processes. 

In the second part of the work are characteristics of equipment and methods of 

research. These specifications of raw materials, technology of melting and control. 

The third part of the master's thesis contains results and recommendations for 

the use of the results obtained during the calculation parameters electroslag crucible 

furnaces. 

In the fourth section structural and logical scheme of calculating electroslag 

furnaces with ceramic crucibles, methodical peculiarities ESTP calculations and 

analysis formulas and equations used to calculate parameters ESTP furnace 

equipment. 

The fifth part of the thesis is devoted to issues of safety and safety of health in 

research on the topic of the dissertation. 

In the master's thesis were solved the problem: ESTP investigated thermal 

processes in ceramic crucibles, investigation of the interaction of slag and molten 

metal lining of the crucible, analyzed and proposed new ways of managing the 

process ESTP, provided recommendations for the use of calculation formulas during 

calculations ESTP equipment. 

The work described in 126 pages of printed text. The work consists of an 

introduction, five chapters, conclusions, applications and contains 27 figures, 89 

formulas and 6 tables. 

Key words: electroslag crucible furnace, electroslag remelting, calculation, 

crucible slag, molten metal. 



 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

 

ЕШП - електрошлаковий переплав; 

ЕШТП - електрошлакова тигельна плавка; 

ВЕШЛ  - відцентрове електрошлакове лиття; 

ЕКЛ - електрошлакове кокільне лиття; 

ТП - технологічний процес; 

Ст - сталь; 

АНФ - фторидний флюс (АН – академія наук); 

ЕОМ - електронна обчислювальна машина; 

НДР - науково-дослідницька робота; 

E  - місткість тигля, кг ; 

Меt  - температура металу, С ; 

плt  - температура плавлення, С ; 

перt  - температура перегрівання металу, С ; 

Мер.  - густина рідкого металу, 
3м

т
; 

серС  - середня теплоємність металу в інтервалі ( плt0 ), 
Кт

мДж


; 

рС  - теплоємність рідкого металу, 
Кт

мДж


; 

плq  - прихована теплота плавлення, 
т

мДж
; 

в  - межа міцності при розриванні, МПа ; 

  - відносне подовження, % ; 

Шлр.  - густина рідкого шлаку, 
3м

т
; 

V  - об’єм, 3м ; 

M  - маса, кг ; 

dD,  - діаметр, м ; 

Тa  - сторона квадрата плавильного простору тигля, м ; 



 

 

  - коефіцієнт теплопровідності, 
Км

Вт


; 

  - зазор між електродом та стінкою тигля, м ; 

hH ,  - висота, м ; 

lL,  - довжина, м ; 

корP  - корисна потужність, кВт ; 

q  - питома теплота фазових переходів першого роду, 
кг

кДж
; 

Q  - теплові втрати, кВт ; 

  - коефіцієнт тепловіддачі, 
Км

Вт

2
; 

R  - термічний опір, 
Вт

Км 2
; 

пл  - час плавки, год; 

ШлR  - електричний опір шлакової ванни, мОм ; 

  - питомий електроопір шлаку, ммОм ; 

Т  - тепловий ККД печі, % ; 

ел  - електричний ККД печі, % ; 

  - загальний ККД печі, % ; 

питW  - питома витрата електроенергії, 
т

годкВт 
. 
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ВСТУП 

 

Розвиток сучасних галузей техніки: авіакосмічної, атомної, енергетичної та 

ряду інших, багато в чому визначається станом і технічним рівнем виробництва 

легованих сталей і сплавів, здатних працювати в екстремальних умовах. Тому 

сучасна техніка має потребу в матеріалах, що надійно працюють в широкому 

температурному інтервалі, від температури, близької до абсолютного нуля до 

температури у кілька тисяч градусів, а також при знакозмінних і вібраційних 

навантаженнях, під впливом радіоактивних випромінювань, в агресивних 

середовищах, в умовах глибокого вакууму та різких тепло змін. 

Рішення цих задач вимагає корінного поліпшення якості металевих 

матеріалів та створення принципово нових технологій і устаткування для їх 

отримання.  

Останні десятиліття ознаменувалися значними успіхами в підвищенні 

якості металу, що головним чином пов’язано з розвитком у сфері 

металургійного виробництва нової галузі – спеціальної електрометалургії. 

Особливості процесів спеціальної електрометалургії дозволяють 

отримувати метал з низьким вмістом газів і неметалевих домішок, щільною та 

однорідною структурою.  

Особливу групу спеціальної електрометалургії складають переплавні 

процеси, для яких загальною ознакою є переплав витратних заготовок 

(електродів), краплинне перенесення електродного металу в металеву ванну, 

послідовна кристалізація його у водоохолоджуваному кристалізаторі та 

електричне джерело тепла, під впливом якого плавиться метал. У той же час 

вони відрізняються характером перетворення електричної енергії в теплову, 

наявністю вакууму та шлаку в плавильному просторі. 

До цієї групи процесів належать: електрошлаковий переплав (ЕШП), 

вакуумно-дуговий переплав (ВДП), плазмово-дуговий переплав (ПДП) і 

електронно-променевий переплав (ЕПП). 
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Спеціальна електрометалургія (СЕМ), як самостійна підгалузь сучасної 

металургії, почала розвиватись з другої половини 50-х років ХХ ст., коли після 

попередніх теоретичних і лабораторних експериментальних досліджень, 

проведених в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, 

почалося широке впровадження електрошлакової технології, особливо 

електрошлакової переплавки сталей і сплавів. 

Цей спосіб набув широкого світового визнання і став однією з основних 

технологій виготовлення злитків з фізичною, хімічною і структурною 

однорідністю. 

Якість електрошлакового металу нічим не поступається вакуумно-

дуговому, а за характером здрібнення структури та різних структурних 

складових в багатьох випадках і випереджає його. Тому ЕШП складає основу 

спецелектрометалургії не тільки в Україні, але й усьому світі. [1] 

Аналіз літературних даних свідчить про те, що до цього часу не було 

розроблено комплексної методики розрахунку параметрів електрошлакових 

тигельних печей, яка б враховувала особливості взаємодії шлаку та рідкого 

металу з тиглем а також особливості теплового режиму роботи тигля. Також 

існує необхідність вдосконалення процесів керування електрошлаковою 

тигельною плавкою. 

Таким чином, дана робота присвячена дослідженню процесів, що 

відбуваються в електрошлаковій тигельній печі під час плавки, проблемам 

керування даними процесами, а також розробці ефективної структурно-логічної 

схеми розрахунку параметрів обладнання електрошлакових тигельних печей і є 

актуальною. 

Об’єкт дослідження - електрошлакова тигельна піч типу УШ-148. 

Предмет дослідження - закономірності процесів, що протікають під час  

плавлення металу в електрошлакових тигельних печах, та особливості  

розрахунку параметрів печей типу УШ-148. 
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Мета роботи – на основі літературних та експериментальних даних 

розробити раціональну методику розрахунків електрошлакових тигельних 

печей. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були вирішені такі задачі:  

- проаналізовані існуючі методичні аспекти і формульні пропозиції щодо 

розрахунку електрошлакових тигельних печей. 

- досліджено теплові процеси, що протікають під час плавки в 

електрошлаковій тигельній печі; 

- досліджено процеси взаємодію шлаку і рідкого металу з футерівкою 

тигля; 

- розроблені заходи щодо контролю та керуванню параметрами процесу 

ЕШТП; 

- розроблено структурно-логічну схему та раціональну методику 

розрахунків електрошлакових тигельних печей; 

- доведено екологічну безпечність запропонованих рішень. 

Апробація роботи: результати магістерської дисертації доповідалися на 

XII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Спеціальна металургія: 

вчора, сьогодні,  завтра» 15 квітня 2014 року, НТУУ «КПІ», Київ; XIII 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Спеціальна металургія: вчора, 

сьогодні,  завтра» 21 квітня 2015 року, НТУУ «КПІ», Київ. 

Публікація результатів роботи: результати роботи опубліковано в 

статтях «Електричне поле шлакової ванни», «Флюси і їх властивості», 

«Екологічні проблеми металургії та електрошлакового переплаву», «Електричні 

характеристики електрошлакового процесу», «Робочі характеристики печей 

ЕШП». 

Практичне значення роботи: проведений аналіз, встановлені 

закономірності теплових процесів, що відбуваються в ЕШТП, а також процесів 

взаємодії шлаку і рідкого металу з футеровкою тигля, дозволили розробити 

раціональну методику розрахунків електрошлакових тигельних печей з 

урахуванням цих особливостей.  
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1 АНАЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 

 

1.1 Призначення СЕМ та її роль в сучасній металургії і машинобудуванні 

  

Спеціальна електрометалургія (СЕМ), як самостійна галузь сучасної 

металургії, почала розвиватися з другої половини 50-х років ХХ століття, коли 

після попередніх теоретичних і лабораторних експериментальних досліджень, 

проведених в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, 

почалося широке промислове впровадження електрошлакової технології, 

особливо електрошлакової переплавки сталей і сплавів. Суть електрошлакового 

процесу полягає в тому, що метал плавиться внаслідок вилучення теплоти під 

час проходження електричного струму через шлакову ванну, складовою якої є 

різні флюсові композиції. Цей спосіб набув широкого світового визнання і став 

однією з основних технологій виготовлення злитків з фізичною, хімічною і 

структурною однорідністю. В ці самі роки почали розвиватися й 

удосконалюватися електронно-променева (ЕПП) та плазмово-дугова 

переплавки (ПДП), в яких електронний промінь і порівняно низькі температури 

плазми – джерела теплоти. 

Обсяг виробництва металів і сплавів способами спеціальної металургії 

порівняно невеликий – у промислово-розвинених країнах він приблизно 

становить 1-1,5% загального обсягу виробництва сталі. Ця кількість металу 

визначила і визначає розвиток високих технологій і передових галузей техніки 

завдяки підвищеній надійності та технічним властивостям металоконструкцій і 

виробів [2]. 

Як видно з рис. 1.1, процес ЕШП займає перше місце серед основних 

процесів спеціальної металургії, за об’ємом виробництва продукції. 

Якість сталей і сплавів, яка забезпечується процесами ЕШП та ВДП з 

погляду споживача, здебільшого майже однакова, але собівартість продукції, 

яку отримують зі сталі ЕШП і ВДП, різна. Вартість металу після переплавки 
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збільшується (ЕШП в 1,4-2,2; ВДП в 1,5-2,9 рази), тобто метал ЕШП приблизно 

в 1,3 рази дешевший за метал ВДП. 

 

 
Рисунок 1.1 – Оцінка об’єму виробництва продукції, отриманої переплавними 

процесами. 

 

1.2 Розвиток електрошлакової технології в Україні та світі 

 

ЕШТ – комплекс зварювальних і металургійних технологій, що базується 

на використанні електрошлакового процесу, основою якого є виділення теплоти 

в синтетичному галоідно-оксидному шлаці під час проходження крізь нього 

електричного струму. 

Серед різних електрошлакових технологій (див. рис. 1.2, 1.3) провідне 

місце займає електрошлаковий переплав (ЕШП). 

Електрошлаковий переплав (ЕШП) – вітчизняний металургійний процес, 

розроблений на початку 50-х років ХХ ст. в ІЕЗ імені Є. О. Патона НАН 

України [3]. 
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Цей процес якісної металургії, обумовлений різноманіттям позитивних 

сторін. Поєднання технологічної гнучкості та ефективності забезпечило ЕШП 

провідне місце серед інших методів СЕМ (методом ЕШП виплавлено мільйони 

тонн різних марок сталей). 

Ці показники та лідируюче положення у розвитку теорії та практики 

забезпечило процесу ЕШП світове визнання. Слід за Україною, цей процес 

застосовується та інтенсивно поширюється в багатьох розвинених, в 

економічних відносинах, країнах (Китай, Японія, Корея, США, Франція і т.д.) 

[4]. 

Широке використання в промисловості ЕШТ дозволяє успішно вирішувати 

багато різних проблем отримання листових і сортових злитків із легованих і 

високолегованих сталей і сплавів, литих і лито-зварних виробів із металу 

високої якості для потреб як нових галузей техніки, так і тих, що розвиваються 

[5]. 

В перші роки розробки процесу ЕШП з урахуванням досвіду ЕШЗ 

електродами малих перерізів (дріт діаметром 6 мм) в ІЕЗ імені Є. О. Патона був 

випробуваний спосіб електрошлакової виплавки злитків із легуванням металу в 

процесі плавки (рис. 1.4). 

У світі перша однофазна піч (дослідно-промислова) була збудована в 

Україні в 1956 р., а з 1958 р. почалось промислове застосування печей 

електрошлакового переплаву. 

У 1963 р. за розробку та впровадження ЕШП авторам проекту було 

присуджено Ленінську премію. 
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Рисунок 1.2 – Різновиди електрошлакової технології. 
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Рисунок 1.3 – Схеми електрошлакових процесів, які відрізняються комбінацією 

електродів та конструкцією, яка обмежує шлаковий розплав: 

а - ЕШЗ; б - ЕШП (ЕШЛ); в - ПЕШО (ЕШР); г - ЕКЛ; ґ - ВЕШЛ; 

д - електрошлаковий живильник; 1 - витратний електрод; 2 - невитратний 

електрод; 3 - конструкція, яку розплавляють; 4 - охолоджувальна конструкція; 

5 - теплостійка конструкція; 6 - метал, який переплавлений в електрошлаковому 

процесі; 7 - виливок; 8 - шлаковий розплав; 9 - метал, який розплавлений іншим 

способом. 

 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Схема процесу відливу за 

способом ІЕЗ ім. Є.О.Патона: 

1 - формуючий кокіль; 2 - піддон; 

3 - механізм обертання піддона; 

4 - механізм опускання піддона; 

5 - електродні дроти; 6 - головки подачі 

електродних дротів; 7 – бухта 

електродного дроту; 8 - шихтопровід; 

9 - зсипні трубки; 10 - дозатори шихти; 

11 - бункери для шихти; 12 - ванна 

розплавленого шлаку; 13 - ванна 

розплавленого металу; 14 - злиток. 
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Розробки в області ЕШТ дозволили достатньо легко утилізувати відходи 

металообробки різноманітного роду (обрізь і навіть стружку). Так на базі ЕШТ 

були створені ефективні методи ЕШЛ підживлення та розливки. Успішно 

розвивається утилізаційна технологія – ЕШТП і розливка металу (ЕКЛ і 

ВЕШЛ), за створення і впровадження якої в 1978 р. авторам була присуджена 

Державна премія України в галузі науки і техніки. 

З розвитком технології ЕШП постійно вдосконалюється промислове 

обладнання для її реалізації. Створені підприємства та фірми, які випускають 

серійно електрошлакові печі для виробництва великогабаритних злитків масою 

до 200 т. Поряд з серійними печами створена гамма універсальних і 

спеціалізованих агрегатів. В багатьох установках реалізований принцип 

виготовлення крупних злитків або одночасно декількох злитків меншого 

перерізу. 

Цікавість до ЕШТ підтверджується тим, що починаючи з 1967 р. за 

кордоном регулярно проводяться міжнародні симпозіуми та конференції по 

ЕШП. 

Ліцензії по ЕШП придбали найбільші фірми Франції, Японії, Швеції, США 

та інші країни. Обладнання ЕШП експортувалось в багато країн світу. 

Швидке впровадження ЕШП у виробництво і його широке 

розповсюдження в світовій металургії обумовлено високою економічністю, 

ефективністю якісної металопродукції, простотою та дешевизною обладнання, 

застосуванням простих джерел змінного струму та відносно невеликими 

витратами на переплав (для порівняння капітальні витрати  в комплексі ДВП в 

3,5-3,8 разів вище, ніж при ЕШП). 

В даний час практично немає жодної країни, що виробляє металургійну 

продукцію, в якій не була би запроваджена електрошлакова технологія. 

На сучасному етапі розвитку електрошлакових технологій головною 

функцією електрошлакового процесу стає забезпечення потрібної структурної 

та хімічної однорідності злитка, тобто створення таких умов кристалізації, при 

яких будуть виключені фактори, що призводять до розвитку макроліквації. 
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Функції ж рафінування, тобто забезпечення хімічної чистоти металу по 

шкідливим домішкам, передаються іншим сталеплавильним процесам для 

виробництва вихідного металу, що в ряду випадків виявляється набагато 

простіше, доступніше та дешевше. 

Конструювання і виготовлення печей ЕШП зосереджено в декількох 

визнаних центрах. За кордоном це американська компанія «Consarc», німецька 

фірма «ALD» і австрійська «INTECO». Достовірні дані про конструкторські 

центри ЕШП в Японії та Китаї, як і в деяких інших країнах, де створюються 

окремі більш-менш вдалі зразки печей ЕШП, практично відсутні. У 

колишньому СРСР принципові конструкційні рішення більшості печей ЕШП 

створювалися в основному в ІЕЗ ім. Є. О. Патона, а також за участю ВНДІЕТО 

та новосибірського «Сибэлектротерма», на якому виготовлено більшість печей 

ЕШП, що експлуатуються досі па території СНД. 

Нові печі ЕШП, які введені в експлуатацію в останні роки, – це печі 

камерного типу, призначені для отримання злитків високолегованих сталей і 

суперсплавів. Слід зазначити, що перша в СРСР і світі промислова піч ЕШП 

була камерного типу і створили її ще в 1957 р., тобто за рік до введення в дію 

промислових печей ЕШП па Новокраматорському машинобудівному заводі та 

запорізької «Дніпроспецсталі». 

Основні конструктивні особливості перших печей ЕШП, створених ще на 

початку 1960-х рр., не змінюється до теперішнього часу. Більш того, багато 

печей тих років, обладнані сучасними системами управління, успішно 

використовуються і сьогодні для виробництва сталей і сплавів самого 

відповідального призначення [6]. 

 

1.3 Сутність електрошлакового процесу 

 

Сутність методу полягає в тому, що розплавлений шлак при пропусканні 

через нього електричного струму стає ефективним генератором теплоти і 

здатний плавити будь-який метал і багато неметалевих матеріалів [7]. 
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Металевий електрод, підключений до джерела струму (рис. 1.5) і своїм 

торцем занурений у шар розплавленого електропровідного шлаку, що 

плавиться під дією теплової енергії (Q ), яка виділяється у рідкій шлаковій 

ванні: 

 

RIQ  224,0       (1.1) 

 

Краплина рідкого електродного металу опускається на дно шлакової 

ванни, що знаходиться в водоохолоджуваній місткості, кристалізується і 

утворює злиток. 

Роль рафінуючого середовища при ЕШП відіграє шлакова ванна. 

Рафінування металу, який переплавляється відбувається на всіх стадіях 

контакту металу з високоактивним шлаком: 

- в плівці металу на кінці витратного електрода (основна частка); 

- при проходженні крапель металу крізь шлакову ванну; 

- на межі поділу шлак і металева ванна. 

Для компенсації сплавки електроду він безперервно подається у шлакову 

ванну, заповнюючи об’єм металевої ванни, яка кристалізується. 

При контакті водоохолоджуваної стінки кристалізатора з розплавленим 

шлаком на бічній поверхні злитка утворюється тонкий (2…3 мм) шар шлакової 

кірки – гарнісаж, який зменшує відведення тепла в радіальному напрямку і 

стабілізує одержання злитка з вельми чистою поверхнею [8]. 

Змінюючи переріз витратного електрода, склад шлаку, його кількість та 

електричні режими можливо в широких межах (від 1,2 до 2,3 т/год) регулювати 

швидкість плавки, тобто процес є достатньо гнучким. 

При ЕШП можливе отримання злитків різного перерізу (круглого, 

квадратного, прямокутного, порожнистого), а також виливків різної форми [9]. 
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Рисунок 1.5 – Схема електрошлакового переплаву витратного електрода: 

1 - витратний електрод; 2 - шлакова ванна; 3 - краплі електродного металу; 

4 - ванна рідкого металу; 5 - шлаковий гарнісаж; 6 - злиток; 7 - кокіль 

кристалізатора; 8 - зазор; 9 - затравка; 10 - піддон; 11 - джерело живлення. 

 

1.3.1 Принцип дії та конструкція ЕШТП 

 

Електрошлакова тигельна плавка – технологія, в основі якої лежить 

електрошлаковий процес, який протікає в умовах контакту рідкого металу і 

шлаку з вогнетривкою футерівкою плавильного агрегату (тигля). 

ЕШТП лежить в основі нових технологічних процесів отримання 

високоякісних заготовок – відцентрового електрошлакового лиття (ВЕШЛ) та 

електрошлакового кокільного лиття (ЕКЛ) і розроблений на базі ЕШТ 

інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона [10, 11].  

ЕШТП базується на розплавленні і накопиченні необхідної порції рідкого 

металу електрошлаковим методом в тигельній гарнісажній печі або печі, яка 

футерована вогнетривкими матеріалами, під шаром рідкого шлаку, який 
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рафінує метал, з наступним заливанням його в кокіль або форму, яка 

обертається.  

Принциповою відмінністю ВЕШЛ і ЕКЛ є спільне заливання в ливарну 

форму рідкого металу разом зі шлаком, який використовується при 

електрошлаковій плавці цього металу.  

ЕШТП – активний металургійний процес, який дозволяє не тільки 

рафінувати розплав від домішок (використовуючи різні за хімічним складом 

шлаки), але і долегувати його різними елементами (хромом, титаном, 

алюмінієм і т. д.). Він може бути успішно застосований у комбінованих 

способах виплавки високоякісних сталей і сплавів (наприклад, отримання 

напівпродукту в конвертері і доведення сплаву до необхідного хімічного складу 

і якості в електрошлаковій тигельній печі). 

ЕШТП ведеться, в основному, на змінному струмі промислової частоти. 

Найбільш надійні печі ЕШТП відносно невеликої місткості, які працюють 

тільки по прямій схемі: електрод → шлак → рідкий метал → 

→ зливок → затравка. При цьому можливий переплав скрапу у вигляді 

зварених між собою відпрацьованих деталей машин і механізмів, обрізі і 

т. п., тобто переплав електродів, які мають різко змінні, по їх довжині, перерізи. 

Ефективно печі ЕШТП можуть працювати і при біфілярній схемі 

живлення. При цьому таке коло має вигляд: електрод → шлак → електрод або 

(при дрібній шлаковій ванні): електрод → шлак → метал → шлак → 

→ електрод. Складність в тому, що біфілярна схема потребує використання 

електродів рівного перерізу і які не мають великої кривизни. 

ЕШТП на постійному струмі прямої і зворотної полярності застосовується 

в окремих випадках. 

Електрошлакові тигельні печі включають: 

- плавильний тигель; 

- пристрої для подавання вихідних матеріалів в тигель; 

- джерело живлення; 

- з’єднувальні силові кабелі. 
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У випадку переплаву витратних електродів пристрої і механізми печі 

практично аналогічні тим, які застосовуються при електрошлаковому переплаві 

(рис. 1.6) [12]. 

 

 

Рисунок 1.6 – Загальна компоновка 

електрошлакової тигельної печі: 

1 - кантувач; 2 - колона; 3 - силовий 

трансформатор; 4 - каретка 

електродотримача; 5 - витратний електрод; 

6 - плавильний тигель. 

 

1.3.2 Робочий процес і технологія ЕШТП 

 

В загальному вигляді процес виробництва виливків методом ЕШТП 

складається з наступних основних етапів: приготування рідкого шлаку 

безпосередньо в плавильній місткості або його заливання в тигель, 

розплавлення вихідного металу і накопичення рідкого металу, заливання його в 

стаціонарну або металічну форму, яка обертається, кристалізація виливка в 

формі або в полі відцентрових сил і витягання його з форми [5]. 

В електрофасонних цехах метал, який виплавляється в дугових 

електропечах, заливають з розливного ковша в тигель, в якому 

електрошлаковим методом наведений шлак для рафінування металу. По 

закінченню цієї операції, метал разом зі шлаком переливають, як це роблять 
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при ЕКЛ, в масивну мідну неохолоджувану форму. Швидке охолодження і 

кристалізація залитого в форму металу, внаслідок теплопередачі в стінку 

форми, в поєднанні з обігрівом верхньої частини виливка за рахунок теплоти, 

акумульованої шлаковою ванною, забезпечує отримання щільних бездефектних 

виливків без ливників (рис. 1.7). 

Є два основні типи агрегатів ЕШТП [6]: 

- однопозиційні, які працюють по схемі «одна плавка - один виливок»; 

- багатопозиційні, які працюють по схемі «одна плавка - декілька 

виливків». 

 

 

Рисунок 1.7 – Схема отримання заготовок методом ЕКЛ на рідкій завалці: 

а - наведення шлакової ванни; б - заливка металу; в - рафінування металу; 

г, ґ, д, е - різні стадії переливу металу разом зі шлаком в ливарну форму; 

з - закінчення процесу; 1 - плавильний тигель; 2 - невитратний електрод; 

3 - рідкий шлак; 4 - транспортний ківш; 5 - розплавлений метал; 6 - ливарна 

форма; 7 – шлаковий гарнісаж; 8 - виливок; 9 - шлакова шапка. 

 

Ці агрегати можуть бути двох типів – з донним випуском рідкого металу і з 

використанням синтетичного шлаку, який приготовлений в окремому пристрої 

(рис. 1.8, а) або з зачерпуванням металу разом зі шлаком із тигля (рис. 1.8, б – 

установка ЕКЛ4). 

Сучасний комплекс обладнання для ЕШТП на основі тигельної плавки 

представляє собою багатопозиційну технологічну лінію, де послідовно 

виконуються основні технологічні операції – накопичення рідкого металу, його 
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переливання в кокіль (ЕКЛ) або відцентрову машину (ВЕШЛ) і формування 

готового виробу. 

Відповідно з технологічними операціями, які виконуються, обладнання 

ЕКЛ і ВЕШЛ функціонально можна розбити на наступні групи: 

- обладнання для розплавлення і накопичення рідкого металу 

(електрошлакові тигельні печі); 

- пристрої для розливання металу і шлаку з тиглю в ливарну форму; 

- обладнання для формування і кристалізації виливків; 

- система контролю і управління; 

- допоміжне обладнання і пристрої. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Схеми багатопозиційних агрегатів ЕШТП, які застосовують для 

ВЕШЛ (а) та ЕКЛ (б) [13]: 

1 - витратний електрод; 2 - рідкий шлак; 3 - плавильний тигель; 4 - рідкий 

метал; 5 - силовий трансформатор; 6 - ливарні форми; 7 - заливна воронка; 

8 - запірний пристрій; 9 - тигель для приготування рідкого шлаку; 

10 - ланцюжковий конвеєр; 11 - нерухомий електрод; 12 - додатковий 

витратний електрод; 13 - пристрій для видалення виливків; 14 - ванна для 

охолодження форм; 15 - кришка плавильного тигля. 
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1.3.3 Керування процесом ЕШТП 

 

Плавка починається зі старту – твердого або рідкого. 

Наведення шлакової ванни в кристалізаторі на твердому старті не тільки 

збільшує обрізь нижньої частини злитка (до 10-15% металу), але і знижує 

продуктивність печі, через більшу тривалість цього етапу (до 

40-60 хв. на печах середньої місткості). 

Печі, які працюють на рідкому старті, мають більш високу продуктивність, 

високий вихід придатного і покращену якість металу, що переплавляється. 

В період старту проводиться формування шлакової ванни і стабілізація 

електрошлакового процесу. 

В цей період необхідно прогрівати шлакову ванну, при цьому здійснюється 

також нагрів витратного електрода, початок його оплавлення і виведення печі 

на заданий електричний режим плавки. 

Після цих операцій починається основний період плавки – переплав 

витратного електрода. 

В цей період проводиться переплав металу, наплавлення злитка і 

виведення усадкової раковини для покращення якості металу, зменшення обрізі 

і підвищення виходу придатного. 

Метал електрода, під дією тепла шлакової ванни починає розплавлятися по 

всій поверхні зануреного в шлак кінця електрода і краплями переносить в рідку 

металеву ванну. 

Електрошлаковий переплав за своїм принципом є бездуговий процес. 

Дуговий режим при ЕШП вважається аварійним. 

Дуга може виникати при виході режиму ЕШП за межі так званих «меж 

стійкості» електрошлакового процесу, які визначаються розташуванням кінця 

електрода в шлаці і тепловим станом шлакової ванни. 

Дуга може виникати в шлаковій ванні при будь-якому міжелектродному 

проміжку, коли потужність, яка вводиться в шлак, перевищує критичну, що 

викликає кипіння шлаку. 



27 

 

При горінні в шлаці дуги відбувається погіршення якості металу за 

рахунок його насичення газами – продуктами розкладання складових шлаку. 

Отже, для отримання металу високої якості, необхідно забезпечити 

бездуговий режим протікання струму через шлак. Такий режим 

характеризується відповідним положенням кінця електрода в ванні. 

 

1.4 Використання відцентрового електрошлакового лиття 

 

Основною відмінною особливістю цього способу лиття є обертання 

навколо своєї осі металевої форми під час її заповнення рідким металом і 

затвердіння останнього. 

У процесі заливання рідкий метал потрапляє на стінку форми та втягується 

нею в обертання. По закінченню заливання весь рідкий метал приймає 

швидкість обертання форми. У цих умовах на будь-яку ділянку рідкого металу 

діє відцентрова сила, спрямована по радіусу від осі обертання до периферії 

форми і рівна [8]: 

 

RmF  2       (1.2) 

 

де m  - маса ділянки металу, яка розглядається; 

  - кутова швидкість обертання металу; 

R  - відстань (радіус) від осі обертання до ділянки металу, яка 

розглядається. 

 

Як видно з рівняння (1.2), чим більше радіус виливки R  та вище швидкість 

обертання  , тим більше сила, яка діє на метал, тим краще металевий розплав 

буде заповнювати різні фігури на поверхні форми, тим вище буде густина 

металу виливки. 

Якщо в рідкому металі виявляться газові бульбашки, шлакові або інші 

екзогенні та ендогенні включення об’ємом V , більш легкі ніж розплав, то на ці 
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домішки у відцентровому полі буде діяти кілька сил, результуюча яких 

спрямована по радіусу до осі обертання і дорівнює: 

 

 доммеz RVF   2              (1.3) 

 

де ме , дом  - густина металу та домішки; 

V  - об’єм домішки. 

 

Під дією цієї сили включення витісняються з розплаву і спливають на 

внутрішню поверхню розділу рідкого металу з повітрям. Рідкий метал таким 

чином проходить додаткове рафінування в полі відцентрових сил [8]. 

Ливарні форми машин відцентрового лиття виготовляють зазвичай з 

дешевих вуглецевих сталей або з чавуну. Внутрішня поверхня їх захищається 

від впливу високотемпературного розплаву піском, противопригарними 

фарбами або пастами. Відомі випадки застосування для ВЛ виливниць 

футерованих формувальними сумішами. 

Розрізняють ливарні машини ВЛ з формами обертовими навколо 

горизонтальної, вертикальної або похилої осі. Форма внутрішньої поверхні 

обертового рідкого металу (або інакше форма вільної поверхні металу) 

залежить від положення осі обертання. Якщо вісь обертання горизонтальна, то 

вільна поверхня приймає форму циліндра. Якщо ж вісь, навколо якої 

обертається форма, вертикальна, то вільна поверхня рідкого металу приймає 

шорців параболоїда обертання (рис. 1.9, а), описуваного рівнянням: 

 

g

x
y

22 
             (1.4) 

 

де x , y  - координати точки на вільній поверхні; 

g  - прискорення вільного падіння. 
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Чим швидше обертається форма, тим вище піднімається рідкий метал по її 

стінці і тим нижче вершина параболоїда обертання. На межі при вертикальному 

відцентровому литті можна отримати в литві циліндричний внутрішній отвір 

[8]. Діаметр отвору буде визначатися розміром d  обмежуючої шайби (рис. 1.9, 

б) [8]. 

 

 
Рисунок 1.9 – Вигляд вільної поверхні рідкого металу, яка обертається в формі 

навколо вертикальної осі. 

 

Отже, в відливках, отриманих за допомогою машин відцентрового лиття, 

можна легко домогтися центрального отвору без застосування спеціальних 

стержнів. Ця особливість відцентрового лиття має велике значення для 

виробництва відливок з точки зору підвищення коефіцієнта використання 

металу та економії трудовитрат при формуванні і вибиванні лиття. 

Фронт кристалізації при затвердінні рідкого металу відцентрових виливків 

зазвичай рухається від стінок форми до вільної поверхні виливки. При такій 

схемі кристалізації матовий розплав живить міждендритні ділянки фронту 

кристалізації під тиском поля відцентрових сил. Перевагу цих сил над силою 

тяжіння можна оцінити так званим гравітаційним коефіцієнтом K  [8], який 

представляє собою співвідношення: 
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     (1.5) 

 

Зазвичай в техніці ВЛ вибирають гравітаційний коефіцієнт в межах 30-100 

[8]. 

Найбільший тиск відчувають периферійні ділянки виливки, де ймовірно 

повинна бути вище і густина металу. Цьому ж сприятиме і кращий, ніж для 

внутрішніх ділянок виливки, тепловідвід від фронту кристалізації в форму. 

Внутрішні шари металу виливків, хоча і відчувають менший тиск, ніж зовнішні, 

але тверднуть без усадочних раковин, досить щільні. Відчутна різниця в густині 

металу периферійних і внутрішніх шарів виливки буде спостерігатися лише при 

значеннях K  вище 70, коли почне проявлятися ефект центрифуги (поділ 

розплаву на компоненти). 

Незважаючи на високу якість металу відцентрового лиття [8], він проте не 

може зрівнятися з деформованим. Позначається досить груба лита структура 

металу, збагаченні домішками товсті кордон литих кристалітів і т. д. [8]. 

Для підвищення властивостей металу виливків потрібно підвищити 

чистоту металевого розплаву відносно сильно ліквуючих домішок таких як 

сірка, кисень і т. п. 

Деякого поліпшення якості литого металу можна домогтися при заливці 

рідкого металу разом зі шлаком. Однак, цей технологічної прийом є 

половинчастим рішенням внаслідок слабкої рафінуючої дії шлаку із-за нестачі 

часу його взаємодії з металом. 

Застосоване для ВЛ обладнання досить просте по конструкції і нескладне у 

виготовленні. Проте слід врахувати, що серійно випускається мала 

номенклатура машин ВЛ. Незважаючи на це частка виливків, вироблених на 

відцентрових машинах, постійно зростає. 

 

 

 



31 

 

1.5 Екологічні проблеми при використанні ЕШТ 

 

Із всіх переплавних процесів спеціальної металургії найбільш значним за 

кількістю шкідливих виділень і впливом на навколишнє середовище є найбільш 

масовий за об’ємом виробництва електрошлаковий переплав. Інші процеси 

типу ВДП, ЕПП, які протікають у вакуумі, характеризуються значно меншою 

шкідливою дією на персонал і навколишнє середовище. Проблеми які 

виникають при цьому менш значні чим при ЕШП і головне, вони вирішуються 

тим набором засобів і пристроїв, який розробленим і розробляється для 

електрошлакових технологій (ЕШТ). 

Процеси ЕШТ супроводжуються значними тепло- і газовиділеннями. 

Джерелами тепла служать дзеркало шлакової ванни, виливок і шлакова шапка 

після вилучення їх із тигля, нагріті електроди, які витрачаються і їх огарки, 

флюсоплавильний тигель – ківш, флюсопрокалювальні печі, пічні і 

флюсоплавильні трансформатори і таке інше. Для ефективного захисту від 

теплового випромінювання і забезпечення нормальних умов праці на ділянках 

ЕШТ широко використовуються різноманітні системи і засоби, які включають 

припливно-витяжну вентиляцію загального призначення, теплозахисні екрани, 

термоси для накопичення гарячих виливків і їх сповільненого охолодження, 

рідкі футеровочні суміші, які наносяться на гарячий зливок. У сукупності ці 

засоби дозволяють повністю усунути виділення тепла в виробничі приміщення. 

Для запобігання попадання нагрітих газів, які відходять в атмосферу і 

виробничі приміщення особливо в період розплавлення флюсу, установки ЕШТ 

і флюсоплавильні печі облаштовують системами місцевого газовідсмоктування. 

Гази, які відходять, проходять цикл послідовного очищення від пилу і 

шкідливих газоподібних сполук які нейтралізуються у замкнутій зворотній 

системі циркуляції вапняного молока. Система димоочищення обслуговується 

одним оператором і забезпечує повну нейтралізацію шкідливих газовиділень і 

охолодження газоподібних продуктів, які відходять при ЕШП і розплавленні 

флюсу. 
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1.6 Висновки та постановка задачі дослідження 

 

1. Звичайні методи виробництва металів і сплавів навіть при суттєвому їх 

удосконаленні не можуть забезпечити повною мірою рівень якості, який 

потребують різні галузі техніки.  

2. Використання засобів СЕМ сьогодні дозволяє отримати метали і сплави, 

властивості яких відповідають сучасним вимогам промисловості і повністю 

задовольняють різні специфічні потреби споживачів. 

3. Постійно удосконалюються техніка і технологія електрошлакового 

переплаву, розширюється сортамент металів і сплавів, що піддаються 

переробці, постають питання щодо виготовлення нових агрегатів. 

4. Наявна сучасна інформація розосереджена в значній кількості науково-

технічних джерел, найчастіше має суто прикладний характер без пояснень і 

узагальнень і є важко доступною як для ознайомлення так і для практичного 

використання.  

Виходячи з аналітичного аналізу технічних джерел інформації в даній 

роботі постали наступні задачі: 

1. Проаналізувати існуючі методичні аспекти і формульні пропозиції 

щодо розрахунку електрошлакових тигельних печей. 

2. Розглянути теплові процеси, які відбуваються керамічному тиглі при 

проведенні електрошлакової плавки. 

3. Дослідити зміну температури футерівки під час плавки. 

4. Проаналізувати розподіл температури по товщині футерівки і її зміну з 

часом плавлення. 

5. Визначитись із складовими теплового балансу електрошлакової плавки 

в керамічному тиглі. 

6. Дослідити взаємодію шлаку та рідкого металу з футерівкою тигля. 

7. Запропонувати засоби контролю і керування процесом плавки. 

8. На основі проведених досліджень розробити структурно-логічну схему 

та запропонувати раціональну методику розрахунків агрегатів ЕШП.  
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2 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Комплекс електрошлакового відцентрового лиття УШ-148 

 

Комплекс УШ-148 електрошлакового відцентрового лиття (рис. 2.1 [13]) 

призначений для виготовлення виливків масою до 300 кг методом 

відцентрового електрошлакового лиття із різних сталей та сплавів. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Комплекс електрошлакового відцентрового лиття УШ-148. 

 

Комплекс складається з наступних основних частини: 

 піч ЕШП; 
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 машина відцентрового лиття; 

 кантувач; 

 платформа; 

 пульт керування. 

Комплекс складається з установки електрошлакового переплаву, яка подає 

електрод у плавильний простір керамічного тигля, встановленого на кантувачі. 

Установка електрошлакового переплаву за допомогою струмоведучих кабелів 

з’єднана з джерелом живлення (пічним трансформатором). Поруч з кантувачем 

у приямку встановлена машина відцентрового лиття. Верхня її частина – 

планшайба із встановленій на ній виливницею для безпечного обслуговування 

закрита захисним кожухом встановленим на платформі. 

 

Електрошлакова установка 

 

Основним несучим елементом установки є вертикальна колона, що являє 

собою зварну металоконструкцію, по напрямним якої переміщується каретка. 

Колона нижнім фланцем кріпиться до основи, в якій змонтований 

двокоординатний коректор, а також привід руху каретки та допоміжна 

апаратура керування, які закриті кожухом. 

Переміщення каретки вздовж колони здійснюється ходовим гвинтом, 

поміщеним  всередині колони та з’єднаним з редуктором за допомогою 

шарнірної муфти. Редуктор, в свою чергу, за допомогою муфти з’єднаний з 

електродвигуном. 

В каретці прифланцьований кронштейн з електродвигуном, обладнаний 

ручним гвинтовим механізмом затиснення витратного електрода. 

Губки електродотримача з’єднуються двома водоохолоджувальними 

кабелями з виводами силового трансформатора. До колони за допомогою 

вигнутої труби приєднаний пульт керування, котрий призначений для 

керування установкою в «місцевому» режимі. 
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Машина відцентрового лиття 

 

Основним несучим елементом машини є корпус, що закріплений на 

фундаменті за допомогою анкерних болтів. В корпусі змонтований шпиндель, 

що складається з проміжного стакана, підшипникових вузлів, вала, на 

верхньому кінці котрого є планшайба, що слугує для кріплення до неї 

виливниці. Нижній кінець шпинделя – зі шківом електродвигуна. 

Електродвигун встановлений на салаках. Для натяжки передачі слугує гвинтова 

пара. 

 

Кантувач 

 

Кантувач складається з опорної зварної рами, в цапфи котрої 

встановлюється тигель, котрий складається зі зварного корпусу та електрично-

ізольованого від нього піддона, до котрого кріпиться водоохолоджувальні 

кабелі, що з’єднують піддон з виводами силового трансформатора. 

Внутрішня поверхня тигля футерується вогнетривкими матеріалами. 

Приводом повороту тигля слугує гвинтова пара. Гайка закріплена на 

корпусі тигля, а гвинт нижнім кінцем встановлений в шліцевому полому валу 

редуктора. Редуктор муфтою з’єднаний з електродвигуном постійного струму з 

широким діапазоном регулювання частоти обертання.. 

Редуктор та електродвигун закріплені на плиті, що хитається. Кантувач 

обладнаний системою кінцевих вимикачів та кулачковим механізмом задавача 

швидкості обертання тигля, розташованого під кожухом. 

 

Пульт керування 

 

Пульт являє собою каркас з горизонтальною та вертикальною лицьовими 

панелями. На вертикальній панелі пульта розташовані контрольно-

вимірювальні прилади та сигнальні лампи. Основні технологічні параметри 
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контролюються каналового-цифровими вимірювальними приладами на дві 

значущі цифри та реєструються самописними вольтметрами. 

Для зручності обслуговування передбачений поворот панелі на шарнірах 

на 90° та фіксація у відкритому положенні. 

 

Гідро та мастильна система 

 

Гідросистема призначена для подачі води до об’єктів охолодження, 

силовим кабелям, губкам електродотримача, днищу тигля, валу відцентрової 

машини. 

Гідросистема складається з колектора зі щитом приладів заміру 

з’єднувальних труб та рукавів.  

Вода, що поступає на охолодження повинна бути очищена на механічних 

фільтрах. Регулювання кількості води відбувається за допомогою вентиля 

колектора. 

Мастильна система призначена централізованої подачі мастила до 

підшипникових вузлів машини відцентрового лиття. 

Система складається з мастильної станції напірного і зливного 

трубопроводу та спеціального голчатого клапана, вбудованого в корпус 

шпинделя відцентрової машини. 

 

2.2 Характеристика вихідних матеріалів 

 

Тигель печі УШ-148 футерований магнезитовим вогнетривом МУ-91, 

хімічний склад та фізичні властивості якого наведені в табл. 2.1, в якості флюсу 

використовувався флюс марки АН-295, хімічний склад та фізичні властивості 

якого наведені в табл. 2.2. Така пара вогнетрив-шлак дозволяє забезпечити 

високу ступінь рафінування металу при прийнятному терміні придатності 

вогнетриву. В печі виплавлялася Сталь35, хімічний склад та фізичні 

властивості якої наведені в табл. 2.3. 
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Таблиця 2.1 – Хімічний склад та властивості вогнетриву 

Марка 

вогнетриву 

Хімічний склад, % Властивості 

MgO SiO2 CaO 3
,

м

т
в  П, % МПав ,  Сt о

нпв ,..  

МУ-91 ≥91 ≤4 ≤2,5 2,88 ≤18 ≥60 ≥1600 

 

Таблиця 2.2 – Хімічний склад та властивості шлаку 

Марка 

шлаку 

Хімічний склад, % Властивості 

Al2O3 CaO SiO2 MgO CaF2 Сt о

пл,  
3. ,

м

т
Шлр  мОм  ,103  

АН-295 54 28,4 1,5 2,6 13 1420 2,8 1,0-1,6 

 

Таблиця 2.3 – Хімічний склад сталі та її властивості 

Марка 

сталі 

Хімічний склад, % Властивості 

С Si Mn Cr Ni Fe МПав ,  %,  

Ст35 0,33 0,3 0,55 0,1 0,08 інше 530 20 

 

До основних характеристик, які визначають технологічні властивості 

флюсів ЕШП, належать: 

- електропровідність; 

- в’язкість; 

- густина; 

- поверхневий натяг; 

- температура плавлення. 

Флюси, які застосовуються при ЕШТ в твердому стані зазвичай не 

електропровідні. Тому для здійснення електрошлакового процесу флюс 

необхідно розплавити. 

Електропровідність шлаків в розплавленому стані залежить як від складу 

флюсу, так і від температури в значній мірі визначає продуктивність процесу і 

питому витрату електроенергії. 
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Розплавлений флюс АН-295 має найменшу електропровідність серед усіх 

флюсів. 

Збільшення електропровідності флюсів зі збільшенням температури є 

характерним для всіх флюсів. 

В зв’язку з тим, що в іонній рідині відсутній дальній порядок, окремі іони 

чи їх угрупування здатні під дією зовнішніх сил переміщуватись відносно один 

одного. Здатність рідини чинити опір взаємному зміщенню частин 

характеризується в’язкістю ( сПа  ). 

Виходячи із взаємозв’язку температури і в’язкості розрізняють довгі і 

короткі шлаки. 

При робочих температурах ЕШП ( Со20001600 ) практично всі шлаки 

володіють низькою в’язкістю. Флюс АН-295 найбільш «довгий» із всіх флюсів. 

«Довгі» шлаки –  в’язкість яких зі зміною температури змінюється не 

значно. Вони формують чисту поверхню злитка, утворюють рівномірну і тонку 

шлакову кірку (гарнісаж) по всій висоті злитка. 

При використанні легкоплавких і порівняно «довгих» шлаків виділення 

газів із останньої порції рідкого металу, який кристалізується, полегшується. 

Розмір краплі розплавленого металу і її відрив від торця електрода 

визначається співвідношенням сил взаємодії між рідким шлаком і металом 

(міжфазний натяг), гравітаційних сил (сили тяжіння) внаслідок різниці густини 

шлаку і металу і динамічним впливом, який виникає при стіканні рідкого 

металу по поверхні електрода. 

Відмінність густини рідкого шлаку і металу при ЕШП має велике значення. 

Велика різниця густин сприяє також відділенню шлаку від металу і, таким 

чином, зменшує можливість захоплення шлаку металом, який кристалізується. 

Найчастіше густина шлаків, які застосовуються при ЕШП в діапазоні 

робочих температур, не перевищує 3/0,3 смг , що суттєво не впливає на 

розділення шлакової та металевої фаз. 

Поверхневий натяг кількісно дорівнює роботі утворення одиниці поверхні 

рідкого або твердого тіла і характеризується коефіцієнтом поверхневого натягу 
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або питомою вільною поверхневою енергією (позначається 2/, мДж ). Цією 

енергією володіють будь-які рідини, які не змішуються, в тому числі шлак і 

метал. 

На поверхневий натяг, який прямо пропорційний температурі, в значній 

мірі впливає хімічний склад шлаку. 

На поверхневий натяг розплаву АН-295 майже ніщо не впливає. 

При ЕШП температура плавлення флюсу повинна бути нижче температури 

ліквідусу металу чи сплаву. 

Температура плавлення флюсу АН-295 становить 1430°С, а температура 

плавлення сталі 35 – 1480°С. 

 

2.3 Технологія плавлення та її контроль 

 

Температуру шлаку під час плавок підтримували в межах С17501700 , 

металу - С16501600 . 

Під час плавок вимірювали і фіксували, за допомогою самописних 

приладів, силу струму, напругу на трансформаторі, температуру металу в 

плавильному тиглі по ходу плавки та розливки, за допомогою занурених 

вольфрам-ренієвих термопар в чохлах з карбонітриду бора, глибину шлакової 

ванни ( шлH ) визначали по кількості шлаку, що заливається в тигель. 

Алюміній і феросиліцій подавали порціями по ходу плавки на дзеркало 

шлакової ванни. Силікокальцій та мішметал вводили під шар шлаку 

зануренням в метал за допомогою дзвіночка безпосередньо перед заливанням 

металу в форму. 

Хімічний склад шлаку визначали на рентгенівському спектральному 

аналізаторі фірми ARL, металу – на аналізаторах ДФС-41 (вуглець, сірка, 

фосфор) і ДФС-36 (силіцій, марганець, хром, алюміній). 

При переплаві сталі без введення розкислювачів вже після 5…7 хв  з 

моменту розплавлення металу спостерігається інтенсивне кипіння ванни 

внаслідок окиснення вуглецю. 
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Великий вміст заліза в системі шлак-метал, висока температура і достатньо 

велика концентрація вуглецю в металі сприяє протіканню реакції 

зневуглецювання. 

 

2.4 Висновки 

 

1. Визначені оптимальні вихідні матеріали для проведення дослідів на 

запропонованому комплексі електрошлакового відцентрового лиття УШ-148. 

2. Досліджено призначення комплексу УШ-148 та проведений аналіз його 

основних частин. 

3. Завдяки проведеному аналізу літературних даних та накопиченому на 

кафедрі «Фізико-хімічних основ технології металів» НТУУ «КПІ» великої 

кількості інформації, була розроблена методика проведення електрошлакової 

тигельної плавки та її контроль.  
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3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

3.1 Теплові процеси електрошлакової плавки в керамічному тиглі 

 

Теплові процеси, які протікають при електрошлаковій плавці в 

керамічному тиглі, потребують додаткових досліджень. 

У зв’язку з цим ми провели необхідні теплотехнічні дослідження. 

Вивчалися температурні поля у футерівці тигля, залежно від потужності, що 

виділяється в шлаковій ванні, від товщини футерівки і від часу дії джерела 

тепла, визначали теплові потоки в стінку тигля і тепловий баланс плавки. 

Для вимірювання температури в різних точках футерівки тигля 

використовували хромель-алюмелеві термопари в оболонці зі склотканини. 

Температуру шлакової ванни та рідкого металу вимірювали вольфрам-

ренієвими термопарами занурення і оптичним пірометром. 

Під час дослідів також фіксували швидкість плавлення електрода, робочий 

струм і напругу на шлаковій ванні. 

Чотири хромель-алюмелеві термопари закладали в неглибокі свердління в 

стандартну магнезитову цеглу згідно рис. 3.1. Гарячий спай термопари 1t  

розташовували посередині грані 60x240 мм на відстані 120 мм, а гарячі спаї 

термопари 2t , 3t  і 4t  – на межі 120x240 мм на відстані відповідно 90, 60 і 30 мм 

від поверхні контакту цегли зі шлаковою і металевою ваннами. Цеглу з 

термопарами розташовували у футерівці тигля так, як показано на рис. 3.2. Всі 

вимірювання виконували при роботі печі в нестаціонарному режимі нагріву, що 

представляє для нас найбільший інтерес. 

Досліди проводили при однаковій питомій потужності, що виділяється в 

шлаковій ванні 34107,5 мкВА , але при різній вихідній температурі футерівки 

тигля 25°С і 190...220°С. Результати вимірювань представлені відповідно на 

рис. 3.3, а і 3.3, б. Ордината точки відкл  відповідає моменту відключення 

електричного живлення печі. На рис. 3.3, в представлені термограми для 
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випадку питомої потужності 341010 мкВА  і початкової температури футерівки 

тигля 120...150°С. 

 

  

 

Рисунок 3.1 – Схема 

розташування термопар на 

стандартній магнезитовій 

цеглі, яка встановлена в 

плавильній місткості. 

 

Рисунок 3.2 – Схема дослідного тигля для 

дослідження теплових процесів. 

 

На всіх трьох малюнках вказана швидкість підвищення температури цегли 

в точці, найбільш наближеної до джерела тепла. Як видно з рис. 3.3, 

магнезитова футерівка тигля при електрошлаковій плавці прогрівається досить 

швидко. 

Швидкість підвищення температури цегли в тих точках, які найбільш 

наближені до шлакової ванни, залежить головним чином від потужності 

джерела тепла ( хвС200  і хвС65 ) і мало залежить від початкової температури 

футерівки ( хвС71  і хвС65 ). Потужність теплового джерела і вихідна 

температура футерівки практично не позначається на швидкості нагрівання 

цегли в самій віддаленій точці 1t . Тут теплові хвилі згладжуються. 
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Рисунок 3.3 – Зміна температури футерівки під час плавлення: 

а - при початковій температурі 25°С і потужності, яка виділяється в шлаці 
34107,5 мкВА ; б - при початковій температурі 200°С і потужності, яка 

виділяється в шлаці 34107,5 мкВА ; в - при початковій температурі 120-150°С і 

потужності, яка виділяється в шлаці 341010 мкВА . 
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З рис. 3.3 видно, що максимальна температура в різних точках футерівки 

досягається в різні моменти часу, причому у всіх досліджуваних точках цей 

максимум настає після від’єднання електричного живлення печі відкл  і тим 

пізніше, чим далі знаходиться точка від поверхні розділу розплав-футерівка. 

Максимум температури цегли в різних точках тим нижче і досягається пізніше, 

чим далі знаходиться точка від поверхні розділу. Це є наслідком теплової 

інерції і вирівнювання температури по перерізу футерівки після відключення 

джерела електричного живлення печі. 

Найбільший інтерес з точки зору визначення інтенсивності взаємодії 

футерівки зі шлаком і металом, а також визначення максимального градієнта 

температури по товщині футерівки представляє для нас температура футерівки 

у поверхні розділу розплав-цегла. Експериментальне визначення цієї величини 

через руйнування футерівки, а також високу агресивність шлаку не 

представлялося можливим. Ми спробували визначити температуру поверхні 

футерівки побічно, використовуючи графічні залежності розподілу 

температури по товщині цегли, які можна побудувати за даними рисунків 3.3 

для певного часу і температури в різних точках цегли. 

Як приклад на рис. 3.4 показано сімейство кривих, побудованих на підставі 

вимірів температур у чотирьох точках цегли при питомій потужності джерела 

тепла 34107,5 мкВА  і вихідною температурою футерівки 25°С (рис. 3.3, а). 

Наведені криві представляють собою розподіл температури по ширині 

магнезитової цегли (120 мм) у різні моменти часу. Як і слід було очікувати, 

температура цегли в усіх точках тим вище, чим довше діяло на цеглу джерело 

тепла. Екстраполюючи графічно температурні залежності до 120 мм, тобто до 

поверхні контакту цегли зі шлаком (пунктирна частина кривих), отримаємо 

ймовірну температуру поверхні цегли. 

Максимальне значення шуканої температури в даному випадку становить 

близько 1100°С. 

Виконуючи такі побудови в пошуках температури футерівки на поверхні, 

яка контактує зі шлаком, ми ясно собі уявляємо, що отримані значення 
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температури через не цілком коректну екстраполяцію будуть носити суто 

орієнтовний характер і не претендуватимуть на високу точність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Розподіл температури по 

товщині футерівки в різні моменти часу 

плавлення при 34107,5 мкВАРпит   і 

вихідній температурі 25°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проте отримані відомості дали нам цілком достовірну інформацію про те, 

що при нестаціонарному режимі нагріву протягом перших 13 хвилин футерівка 

практично не взаємодіє ні з розплавленим шлаком, ні з рідким металом. До 

цього висновку можна прийти, якщо врахувати, що температура плавлення 

шлаку АН-295 становить 1430°С, а температура плавлення сталі 35 – 1480°С. 

При температурі поверхні футерівки 1100°С і шлак і метал в цьому випадку 

будуть у твердому стані, контактуючи з футерівкою у вигляді гарнісажу. 

Знаючи розміри плавильного простору та швидкість плавлення металу, 

можна легко показати, що на рівні закладання термопар в цеглу (60 мм від дна 

тигля) футерівка буде в контакті зі шлаком тільки перші 6 хв, а наступні 7 із 13 

вогнетрив буде стикатися з рідким металом. Ми вважаємо, що шлаковий пояс, 

піднімаючись у процесі плавки від дна тигля до його верхнього рівня, буде 

залишати на поверхні вогнетриву тонкий шар шлакового гарнісажу, так як 

вогнетрив в нестаціонарному режимі його нагріву шлаком завжди буде 
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холодніше останнього. Коли в подальшому цей шлаковий гарнісаж піде під 

рівень металевої ванни, він буде прогріватися теплом рідкого металу і почне 

взаємодію з футерівкою. Продукти реакції шлаку з футерівкою будуть як 

спливати з металевого розплаву, так і проникати в вогнетрив. 

Час активної взаємодії шлакового гарнісажу з вогнетривом буде 

визначатися не тільки загальним часом плавки, але і потужністю джерела тепла, 

теплопровідністю і теплоємністю футерівки тигля і т.п. 

Найбільш активна фаза взаємодії, очевидно, настане після повного 

прогріву футерівки, коли процес теплопередачі увійде в стаціонарний режим. 

Орієнтовні розрахунки, зроблені на підставі отриманих експериментальних 

даних, для використовуваного нами тигля, показали, що при питомій 

потужності шлаку 34107,5 мкВА  стаціонарний режим настане лише через 

25...30 хв після початку плавки. 

На рис. 3.4 видно також, що зі збільшенням часу дії на футерівку теплового 

джерела в нестаціонарному режимі в межах 0...13 хв росте як тепловий потік, 

так і градієнт температур в футерівці. Максимальний температурний градієнт, 

виміряний нами, становив смС176 . Він відноситься до випадку вимірювання 

температури між точками 3t  і 4t  та досягне через 7 хв при дії теплового потоку 

від шлакової ванни, питомої потужності 341010 мкВА . Це значення 

температурного градієнта треба розглядати як екстремальне. У звичайній 

практиці електрошлакової плавки металу в футерованому тиглі градієнт 

температур в цьому ж місці становить смС85 . 

Для теплотехнічної оцінки розробленої в даній роботі конструкції 

плавильного тигля становить інтерес швидкості нагрівання футерівки тигля в 

різних точках по її глибині. Такі дані можуть бути отримані шляхом обробки 

термограм на рис. 3.3. 

Швидкість нагріву футерівки в точках закладення термопар може бути 

визначена як тангенс кута нахилу дотичної до кривої зміни температури в часі. 
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Результати обробки термограм для двох випадків питомої потужності шлаку 

4107,5   і 341010 мкВА  показані на рис. 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Зміна швидкості нагрівання 

по товщині при питомій потужності, яка 

виділяється в шлаці 34107,5 мкВА  (1) та 
341010 мкВА  (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рисунка видно, що швидкість нагріву футерівки в електрошлаковому 

тиглі може досягати дуже високих величин в шарах футерівки, що межують з 

шлаковою ванною, що потужність джерела тепла треба вибирати, виходячи з 

технічних можливостей вогнетривкої цегли, щоб уникнути розтріскування його 

внаслідок теплового удару. 

Перейдемо тепер до визначення теплового балансу електрошлакової 

плавки в тиглі. Схема теплового балансу представлена на рис. 3.6. 

У загальному вигляді тепловий баланс електрошлакової плавки в 

футерованому тиглі може бути записаний як: 

випрфмевид QQQQ            (3.1) 

де видQ  - тепло, що виділяється в шлаку; 

меQ  - тепло, яке передається металу; 

фQ  - тепло, яке передається у футерівку тигля. 
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Рисунок 3.6 – Схема теплового балансу електрошлакового переплаву [12]. 

 

Визначити видQ , меQ  і випрQ  у даному випадку можна відомими при ЕШП 

методами [14] і це не викликає особливих труднощів. Тепло, яке виділяється в 

шлаку визначається як добуток напруги на шлаковій ванні U , робочого струму 

I  і часу плавки  : 

 IUQвид      (3.2) 

Теплові втрати випромінюванням розраховуються за приведеними [14] 

залежностями з урахуванням реальних значень температур поверхні шлакової 

ванни. Кількість тепла, яка витрачається на плавлення металу, а потім 

надходить в металеву ванну з краплями меQ , може бути розраховане як: 

 мемемемеме qtCGQ       (3.3) 

де меG  - кількість розплавленого металу; 

меC  - теплоємність металу; 
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меt  - різниця температур нагрітого і вихідного металу; 

меq  - прихована теплота плавлення металу. 

Величина фQ , в загальному випадку, дорівнює сумі тепла, акумульованого 

футерівкою в період розігріву пQ , і тепла, що передається довкіллю цеху 

теплопровідністю тQ  через футерівку: 

тпф QQQ        (3.4) 

Тепло, акумульоване футерівкою, визначається як: 

фффп tCmQ          (3.5) 

де фm , фC  - маса і теплоємність футерівки відповідно; 

фt  - температура, на яку прогрівається футерівка в період розігріву. 

Після завершення розігріву в футерівці встановлюється деякий градієнт 

температур, який визначається її термічним опором, температурою рідкого 

шлаку і інтенсивністю її охолоджування із зовнішнього боку. Настає 

стаціонарний тепловий режим і питомий тепловий потік тq , що відносить через 

футерівку тепло в навколишнє середовище цеху, може бути визначений за 

рівнянням Фур’є, як: 

ф

сн

ф

шл

ф

фт

tt
q




.
         (3.6) 

де ф  - теплопровідність матеріалу футерівки; 

ф  - товщина футерівки; 

шл

фt , сн

фt
.  - температура футерівки зі сторони шлакової ванни і 

навколишнього середовища відповідно. 

Величина тQ  являє собою добуток  фтт FqQ , де фF  - площа поверхні 

сталевого корпусу плавильного тигля.  

У разі, коли період нагріву займає весь час плавки ( 0тQ ), 

фффпф tCmQQ   і рівняння (3.1) прийме вигляд: 

випрпмевид QQQQ            (3.7) 
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У разі, коли 0тQ , рівняння (3.1) запишеться: 

випртпмевид QQQQQ       (3.8) 

Процес передачі тепла через футерівку аналогічний передачі тепла через 

водоохолоджувану стінку кристалізатора при ЕШП. Різними є тільки чисельні 

значення, які входять в рівняння теплопередачі величин. 

Розглянемо випадок 0тQ . Оскільки значення, які входять у рівняння (3.8) 

маси футерівки величини відомі, а теплоємність інтервалу футерівки може бути 

визначена з довідників, то питання визначення пQ  зводиться до знаходження 

перепаду температур футерівки до плавки вихt  і наприкінці її. Причому у зв’язку 

з тим, що розподіл температури по товщині футерівки нерівномірний (рис. 3.4) 

і носить експонентний характер, в рівняння (3.5) слід підставляти перепад між 

середньо-інтегральною по товщині футерівки температурою в кінці плавки і 

вихідною температурою. Проте, для спрощення замість середньо-інтегральної 

можна застосувати середньо-логарифмічну температуру, яка може бути 

записана як: 
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       (3.9) 

При цьому шуканий перепад температур буде визначений наступним 

чином: 

вих
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        (3.10) 

Величини, які входять в рівняння (3.10) можуть бути знайдені або 

дослідним шляхом, або розраховані аналітично. 

Для визначення теплового балансу електрошлакової плавки в футерованій 

плавильній місткості використовували дослідну установку, описану вище. У 

ході плавки вимірювали температуру в різних точках футерівки, струм і 

падіння напруги плавлення на шлакової ванні, кількість шлаку і його 
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температуру, а також інші величини, необхідні для визначення складових 

теплового балансу плавки. 

Тривалість плавки була такою, що період прогріву футерівки займав весь 

час плавки, тобто 0тQ . 

З метою визначення впливу вихідної температури футерівки на тепловий 

баланс плавки досліди проводили при початковій температурі 25 і 200°С. 

Представлені в табл. 3.1 дані свідчить про те, що тепловий баланс плавки в 

даних умовах при Сtвих  25  істотно не відрізняється від такого ж при ЕШП в 

водоохолоджуваному кристалізаторі. 

Таблиця 3.1 – Складові теплового балансу електрошлакової плавки в 

керамічному тиглі 

Складові 

теплового 

балансу, 

% 

Вихідна температура 

25°С 200°С 

Час від початку плавлення, хв 

5 8 10 13 3 5 7 9 

меQ  32,3 32,2 32,2 32,2 42 42,5 42 42,3 

фQ  36 43,5 45 45,4 27 34 37,7 37,8 

випрQ  15,9 15,8 15,8 15,8 14,8 14,7 14,7 14,7 

шлQ  4,6 4,8 3,6 2,6 9,6 6,2 3,8 2,7 

 

Так, в даному випадку кількість тепла, яка поглинена футерівкою в кінці 

плавки, становить 45% від загального виділеного в шлаку тепла. Для 

порівняння відзначимо, що кількість тепла, відібраного водоохолоджуваною 

стінкою кристалізатора аналогічної конструкції, складає за даними [14] також 

близько 45%. Цей факт легко пояснюється і пов’язаний, очевидно, з тим, що 

тепловий потік в стінку, а отже і загальна кількість тепла, що поглинається 

стінкою, залежить в основному від температури шлаку, температури на кордоні 

шлак-футерівка та існуючих в шлаковій ванні гідродинамічних умов. У роботі 

[14] показано, що поки температура стінки нижче температури плавлення 

шлаку і ця стінка покрита гарнісажем, тепловий потік не залежить від 

температури стінки. Тому під час прогріву футерівки тепловий баланс 
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плавильного тигля не повинен істотно відрізнятися від маючого місце при 

ЕШП у водоохолоджуваний кристалізатор. 

Проте, у міру накопичення футерівкою тепла, картина суттєво змінюється. 

Так, у випадку вихідної температури футерівки 200°С кількість тепла, яке 

поглинається стінкою, знижується з 45%, що має місце при Сtвих  25 , до 36-

37%. При цьому кількість тепла, витраченого на підігрів металу, збільшується з 

32 до 42%. Іншими словами, за той же час при Сtвих  200  розплавляється на 

30% більше металу, ніж у випадку Сtвих  25 . При подальшому підвищені 

вихідної температури футерівки цей показник повинен ще більше збільшитися. 

Результати дослідів дозволяють зробити висновок про те, що тепловий 

баланс електрошлакової плавки в футерованому плавильному тиглі істотно 

відрізняється від такого при канонічних ЕШП і ЕШЛ. Ця відмінність пов’язана 

з тим, що термічний опір футерівки тигля значно вище, ніж стінки мідного або 

сталевого кристалізатора, а інтенсивність відводу тепла водою в кристалізаторі 

на кілька порядків вище природного теплообміну між зовнішнім сталевим 

корпусом плавильного тигля і повітрям. Крім того, товщина і маса футерівки 

значно більше, ніж металевої стінки кристалізатора. У цих умовах період 

розігріву стінки, який при ЕШП вельми короткочасний, при електрошлаковій 

плавці в футеровану місткість часто займає майже весь час плавки (25-30 хв). 

При цьому в період розігріву футерівка акумулює тепло, а потім після 

закінчення плавки поступово віддає його в навколишнє середовище. 

Крім зазначених вище величин, в тепловий баланс плавки введено 

кількість тепла шлQ , що витрачається на підігрів шлаку, що заливається в тигель 

від температури заливання зшлt .  до робочої температури шлt  (підігрів від 1500°С 

до 1850-1900°С): 

 зшлшлшлшлшл ttmCQ .             (3.11) 

де шлm  і шлC  - маса і теплоємність шлаку, що заливається в тигель 

відповідно. 
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Як видно з табл. 3.1, величина шлQ  по ходу плавки безперервно 

зменшується, це пов’язано з тим, що різниця зшлшл tt .  по ходу плавки постійно 

зменшується. 

Звертають на себе увагу високі (15-16%) порівняно з ЕШП в 

водоохолоджуваний кристалізатор (5-8%) значення теплових втрат 

випромінюванням. Це пов’язано насамперед з тим, що в даній серії дослідів 

мало місце більш висока, ніж при канонічному ЕШЛ температура шлакової 

ванни. Дійсно, найпростіший розрахунок показує, що при збільшенні 

температури шлаку з 1600°С до 1900°С тепловий потік випромінюванням 

збільшується вдвічі. 

Величини температур, які входять в рівняння (3.11) можуть бути визначені 

з умов теплообміну на зовнішній і внутрішній поверхні тигля. 

Теплообмін на зверненій до рідкого шлаку поверхні футерівки може бути 

описаний за допомогою закону Нютона-Ріхмана: 

  ф

шл

фшлшлф FttQ            (3.12) 

У той же час при маючому місце стаціонарному режимі цей же тепловий 

потік буде дорівнювати потоку, що проходить через стінку футерівки до 

зовнішньої поверхні: 
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        (3.13) 

Із зовнішньої поверхні тепловий потік фQ  передається в навколишнє 

середовище конвекцією та випромінюванням, тобто: 
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    (3.14) 

Прирівнюючи праві частини рівнянь (3.12) і (3.13), а також (3.13) і (3.14), 

отримуємо систему, яка дозволяє визначити шл

фt  і сн

фt
. : 
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         (3.15) 

де шл  - коефіцієнт тепловіддачі від шлаку до стінки тигля; 

шлt  - температура рідкого шлаку, С ; 

сн.  - коефіцієнт тепловіддачі від футерівки до навколишнього середовища; 

снt .  - температура навколишнього середовища, С ; 

сн

фT
.  і снT .  - температура футерівки зі сторони навколишнього середовища і 

його температура, К ; 

ф  - ступінь чорноти стінки місткості; 

0C  - стала Стефана-Больцмана. 

Величина шл  може бути орієнтовно визначена за приведеними в [14] 

рекомендаціям для ЕШП в водоохолоджуваному кристалізаторі. ф , 0C , ф  

являють собою довідкові дані і можуть бути визначені, наприклад з [15]. сн.  

може бути розрахований за наведеними в [15] рекомендаціями для випадку 

конвекційного теплообміну з повітрям. 

Прирівнюючи праві частини рівнянь (3.12) і (3.13), а також (3.13) і (3.14), 

отримуємо систему, яка дозволяє визначити шл

фt  і сн

фt
. . 

Орієнтовний розрахунок, проведений для умов Сtшл 1900 , Сt сн  25. , 

ммф 120 , показує, що тепловий потік в стінку тигля після настання 

стаціонарного режиму теплопередачі складає 2-5% від загального тепла, що 

виділяється в шлаку. Для порівняння – на початку прогріву футерівки ця 

величина досягає 40-45%. Відповідно після настання стаціонарного режиму 

збільшується частка тепла, що йде на плавлення металу. 

 

 

 



55 

 

3.2 Контроль і керування процесом розплавлення металу 

 

Як показали досліди теплових характеристик електрошлакової плавки і 

накопичення рідкого металу в футерованому тиглі, в залежності від початкової 

температури футерівки змінюється кількість енергії, яка витрачається на 

приготування цієї порції. Якщо контролювати розплавлення металу в 

футерованому тиглі по витраті електричної енергії, як це прийнято в практиці 

канонічного ЕШП, то при зміні початкових умов буде змінюватися температура 

металевого розплаву, який готується. 

Тому перед нами постало завдання контролювати процес приготування 

металу таким чином, щоб до кінця циклу плавлення відтворено доводити 

розплав до необхідної, заздалегідь заданої температури заливки. 

Звичайно, найбільш вірним рішенням цього завдання було б безпосереднє 

безперервне вимірювання температури металу протягом усього циклу 

приготування порції розплаву. Однак при електрошлаковій плавці в 

футерованому тиглі це здійснити в даний час не представляється можливим. 

Використання термопар занурення неможливо внаслідок відсутності в 

даний час захисних чохлів, здатних протистояти впливу агресивних шлаків 

протягом тривалого часу. Вимірювання температури металу пірометрами 

різного принципу дії неможливо внаслідок відсутності відкритого дзеркала 

металевої ванни. 

Використання для заміру температури рідкого металу пристосувань, 

встановлених в футеровці печі, також треба визнати нераціональним. Шлак 

протягом плавки переміщується від дна тигля до його верху, при цьому він, 

взаємодіючи з футеровкою, розчиняє її і може пошкодити встановлене в 

футерівці пристосування для вимірювання температури. Відомі також непрямі 

методи визначення температури ванни рідкого металу по зміні температури 

донного електрода. У нашому випадку ці методи незастосовні через мінливість 

розмірів донного настилу в тиглі. Зміна маси донного електрода призведе до 

великих погрішностей у визначенні температури рідкого металу. 
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Тому вирішено було температуру металу визначати за температурою 

шлакової ванни. У шлаковій ванні виділяється практично вся теплова енергія, 

яка використовується для розплавлення і перегріву металу. Температура 

шлакової ванни визначає швидкість розплавлення витратного електрода і, як 

наслідок, температуру металевого розплаву. Зв’язок між температурою 

металевої та шлакової ваннами при електрошлакової плавці в футерованому 

тиглі відрізняється від подібної при канонічному ЕШП в водоохолоджуваному 

кристалізаторі [14]. 

Безперервно протягом плавки температуру шлаку вимірюють пірометрами 

різного принципу дії, а періодично, для контролю показань пірометра, 

визначають температуру шлаку термопарами занурення з захисними чохлами із 

карбонітриду (або алюмонітриду) бору. З усіх випробуваних нами пірометрів 

найбільш придатним, на нашу думку, є пірометр спектрального відношення 

типу «Спектропір» (марки «Спектропір-6» або «Спектропір-10»). Відповідна 

модифікація подібного пірометра дозволяє вимірювати температуру в межах 

1100-2000°С з похибкою 3%. На його показання не впливає задимленість і 

ступінь чорноти об’єкта вимірювань. Прилад дозволяє проводити безперервний 

запис показань. При зміні температури шлакової ванни змінювали електричну 

потужність, яка підводилася до неї. 

З метою забезпечення оптимальних умов розплавлення і необхідної 

температури металу при заливці, а також враховуючи специфіку 

електрошлакового розплавлення, був розроблений температурний режим циклу 

приготування кондиційного рідкого металу, запис якого представлена на рис. 

3.7. Перші 25% металу розплавляють при підвищеній електричній енергії, 

підтримуючи температуру шлакової ванни близько 1850°С. Це призводить до 

прогрівання подового електрода та одночасного акумулювання тепла першими 

порціями металу, наступні 50% металу розплавляють при температурі шлаку, 

яка постійно знижується до значень 1680-1720°С. Інші 25% металу 

розплавляють при такій потужності підведеній до тигля, яка забезпечує 

збереження цього значення температури шлаку до закінчення плавки. 
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Рисунок 3.7 – Оптимальний температурний режим плавки при наявності 

«настилі» (1), без настилі (2) та при підплавленому подовому електроді (3). 

 

Таким чином, під час плавлення останніх порцій металу тепло, 

акумульоване першими порціями розплаву, витрачається в подальшому на 

прогрів стінок місткості. Температура металевої ванни до кінця плавки 

усереднюється і знаходиться в межах 1580-1600°С. Заливка форми металом при 

цій температурі забезпечує отримання якісного лиття. 

Подібний режим, на нашу думку, є оптимальним для розплавлення металу 

в футерованих плавильних тиглях з метою отримання виливків. 

 

3.3 Дослідження взаємодії шлаку з футерівкою тигля 

 

Під час накопичення в тиглі рідкого металу під шаром шпаку відбувається 

взаємодія шлаку і металу з футерівкою тигля. У зв’язку з тим, що температура 

шлаку при електрошлаковому процесі вище температури металу і шлак містить 

такі агресивні по відношенню до футерівки компоненти, як фтористий кальцій, 

найбільшого руйнування футерівки слід чекати в місці контакту її з шлаком, а 

не з металом. 
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Ступінь взаємодії шлаку з магнезитовою футерівкою ми визначали по 

зміні вмісту окису магнію в шлаку. Подібна методика застосовується при 

вивченні взаємодії шлаку з футерівкою електродугових печей нарівні з 

методикою безперервного вимірювання розмірів плавильного простору печей 

або товщини футерівки [14]. 

Відбір проб шлаку з ванни виконували металевими ложками. Ложку 

спочатку ошлаковували, потім зачерпували шлак і відразу виливали його на 

зачищену поверхню масивної сталевої плити. Після затвердіння шлак дробили 

в металевих ступках і за допомогою відомих методів [16] визначали його 

хімічний склад. 

На рис. 3.8 представлена залежність зміни вмісту окису магнію в шлаку 

АН-295 з плином часу однієї плавки. Як видно з малюнку, вміст окису магнію в 

шлаку монотонно зростає в перші 20-25 хв. плавки, а потім до тридцятої 

хвилини зростання вмісту MgO практично припиняється. Для порівняння на 

цьому ж рисунку наведена крива зміни вмісту окису магнію в шлаку АНФ-29. 

Обидві криві подібні одна одній, проте в шлаці АНФ-29 вміст окису магнію 

зростає швидше, досягає великих граничних значень і раніше, ніж у шлаку АН-

295. Це, на наш погляд, пояснюється великим вмістом фтористого кальцію у 

флюсі АНФ-29, компонента, що роз’їдає магнезитову футерівку, та підвищує 

розчинність окису магнію в вапняно-глиноземистому розплаві. В табл. 3.2 

наведений хімічний склад шлаку АН-295. 

Характер обох кривих свідчить про те, що руйнування футерівки при 

контакті зі шлаком відбувається шляхом розчинення її в шлаковій ванні. 

Таблиця 3.2 – Хімічний склад шлаку АН-295 

Стан флюсу 
Хімічний склад, % 

CaF2 CaO Al2O3 MgO SiO2 FeO 

Вихідний 13,0 28,4 54 2,6 1,5 0,5 

Після ВЕШЛ (перші 

плавки в тиглі) 
8,04 26,53 35,37 19,3 3,94 3,88 

Після ВЕШЛ (середина 

компаній тигля) 
7,36 32,7 46,4 6,6 2,9 2,09 
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Процес розчинення твердої фази в рідкій зазвичай носить дифузійний 

характер і тому може бути описаний, згідно закону Фіка, наступним рівнянням: 

   dSCCdq p           (3.16) 

де dq  - зміна кількості речовини в рідкій фазі, що відбувається за час d ; 

pC , C  - рівноважна і поточна концентрація речовини в рідкій фазі; 

S  - площа контакту рідкої і твердої фаз; 

  - коефіцієнт масопередачі, який визначається як: 




D
  

де D  - коефіцієнт дифузії речовини в рідкій фазі; 

  - товщина прикордонного шару, через який здійснюється молекулярна 

дифузія. 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Залежність вмісту MgO в шлаці від тривалості плавки. 

 

У нашому конкретному випадку під речовиною слід розуміти окис магнію, 

під рідкою фазою – шлак, а під твердою – футерівку. 

Товщина прикордонного шару шлаку, розташованого біля стінки тигля, 

залежить від швидкості переміщення макрострумів шлаку вздовж межі поділу 
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тверда фаза-рідина і його в’язкості, які залежать, у свою чергу, від температури. 

Чим вище температура шлаку і футерівки, тим менше в’язкість шлаку [1], отже 

тим тонше прикордонний шар і швидше протікає дифузійний процес 

розчинення футерівки в шлаку. Температура шлаковой ванни при ЕШП, як 

відомо, знаходиться у функціональній залежності від потужності. А зростання 

потужності, що підводиться викликає не тільки підвищення температури 

шлаку, але і підсилює макроструми вільної конвекції як в шлаковій, так і в 

металевій ванні. Останні, в свою чергу, приведуть до зменшення товщини 

прикордонного шару шлаку. Коефіцієнт дифузії окису магнію в шлаку із 

зростанням температури також зростає, причому в експоненційній залежності 

[1]. Підвищення температури, крім того, призводить до зміни ще одного 

кінетичного параметра – ( CCp  ) за рахунок зростання розчинності в шлаці 

окису магнію ( pC ). 

Таким чином, температура шлаку і, звісно, футерівки є основним 

технологічним параметром, від якого значною мірою залежить стійкість 

футерівки плавильного тигля. 

Площа контакту шлаку з футерівкою ( S ), як показано в підрозділі 3.1, не 

обмежується бічною поверхнею шлакової ванни. У початковий період плавки, 

коли футерівка порівняно холодна, шлак піднімаючись вгору, залишає на 

футерівці тонкий шар шлакового гарнісажу, який йде під шар рідкого металу. 

Тому взаємодія шлаку з футерівкою, суворо кажучи, йде не тільки на поверхні 

поділу шлакова ванна-вогнетривка кладка, а й на поверхні поділу футерівка-

шлаковий гарнісаж, покритий рідким металом. Враховуючи малий об’єм 

шлакового гарнісажу і нижчу його температуру в порівнянні з шлаковою 

ванною, часткою участі шлакового гарнісажу можна знехтувати і прийняти в 

якості S  бічну поверхню шлакової ванни, рівну, в нашому випадку, 470 см
2
. 

Зростання значення поточної концентрації окису магнію в шлаці (C ) і 

наближення її до рівноважного значення ( pC ) зменшує ступінь руйнування 

футерівки. 
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Дійсно, як видно з рис. 3.8, швидкість руйнування футерівки в перші п’ять 

хвилин плавки становила 7,010
-3

% Mg0/C, а в кінці плавки (між 25 і 30 хв.) – 

2,510
-3

% Mg0/C. 

Перетворивши dq  в VdC  і проінтегрувавши рівняння (3.16), отримаємо: 

 




V

S

CC

CC

p

пp
ln          (3.17) 

де V  - об’єм шлакової ванни; 

пC  - початкова концентрація MgO в шлаці, яка дорівнює в нашому 

випадку, 4,9%. 

Використовуючи експериментальні дані, представлені графічно на рис. 3.8, 

можна визначити значення коефіцієнта масопередачі   для процесу 

розчинення магнезитової цегли в розплавленому шлаку АН-295. Розрахунок 

показав, що в початковий період плавки кінетика розчинення MgO в шлаці 

характеризується коефіцієнтом масопередачі, рівним (5-6) 10
-3

 см/с. Отримані 

значення коефіцієнта   треба визнати цілком реальними. 

Проведений опис кінетики розчинення вогнетривкої футерівки тигля в 

шлаці є формальним, воно не враховує самої реакції взаємодії вогнетриву зі 

шлаком, її механізму, форми взаємодіючих частинок, їх зміни під дією 

температури і шлаку і т. п. Наведене рівняння описує тільки швидкість 

розчинення (руйнування) футерівки. 

У зв’язку з цим нами була зроблена спроба вивчити склад вогнетривкої 

футерівки, що взаємодіє з рідким шлаком. Для дослідження з футерівки 

витягувалися шматки цегли стінки тигля з різних рівнів глибини плавильного 

простору (у дна тигля, середини і верхнього рівня – «комірця» – тигля). 

Причому такі проби відбираються в різні періоди кампанії плавильного тигля 

(на початку і в середині кампанії). 

Візуальний аналіз зламу вогнетривкої цегли показав, що, як правило, у всіх 

випадках спостерігаються різні за кольором три зони. Перша зона, яка 

контактує зі шлаковим і металевим розплавами товщиною від 3 до 7 мм, має 

світло сіре забарвлення. Вона характеризується високою щільністю і міцністю, 
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однорідна, без видимих неозброєним оком тріщин. Друга зона, наступна за 

першою у напрямку вглиб кладки, забарвлена в темно сірий колір, має чітку 

межу з першою зоною і поступово без певної межі переходить в третю зону. 

Товщину цієї зони важко точно встановити. Вона становить 12-16 мм. Ця зона 

менш щільна і менш міцна, ніж перша. Слід зазначити, що товщина цієї зони не 

однакова по висоті футерівці. У нижній частині у дні вона поступово 

зменшується до повного зникнення. Нарешті, третя зона. Ця зона має сіре 

забарвлення і займає всю решту площу зламу досліджуваних уламків 

вогнетривкої цегли. Вона досить рихла, нещільна. Усі відзначені три зони 

магнезитової цегли отримані при руйнуванні футерівки як на початку, так і в 

середині кампаній плавильного тигля. При цьому, звісно, із зростанням числа 

плавок загальна товщина футерівки зменшувалася, але її уточнення відбувалося 

за рахунок третьої зони. Зазначені три зони вивчалися петрографічно і були 

піддані мікрорентгеноспектральному аналізу на приладі MS 46 «Сатеса». 

Комплексне дослідження дозволило зробити наступні висновки: 

1. Перша зона складається з безбарвних зерен периклазу (60% площі 

шліфа), шпінелі складного складу з показником світлопереломлення N=1,740 

(5% площі шліфа), що має в своєму складі залізо, а також зв’язки імовірно 

складу CaOAl2O32SiO2. Ця зв’язка займає 35% площі шліфа. Вона неоднорідна 

за вмістом алюмінію і має у своєму складі домішки заліза. 

2. Друга зона майже без остачі складається з червоно-бурих зерен 

магнезитофериту MgOFe2O3 (90% площі шліфа) і містить безбарвну зв’язку 

складу 2CaOAl2O32SiO2 (10% площі шліфа). 

3. Третя зона являє собою каркас із жовто-бурих зерен магнезитофериту 

(80% площі шліфа) і монтичелітової зв’язки складу CaOMgOSiO2 (20% площі 

шліфа). 

У другій і третій зонах були виявлені тонкі прожилки плавикового шпату, 

а танку гідратовані MgO і CaO, які можуть бути причиною розрихлення цегли. 

Проведене дослідження будови цегли дозволяє нам описати імовірно 

характер руйнування футерівки протягом кампанії печі. 
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Вихідна магнезитова цегла має будову, яка відповідає третій зоні 

відпрацьованій футерівці. Під час перших плавок ця цегла розмивається 

шлаком досить легко, так як магнезитоферит і монтичеліт мають невисоку 

температуру плавлення. Одночасно з розмиванням футерівки під дією високих 

температур відбуваються процеси розкладання магнезитофериту і перебудови 

зв’язки, які супроводжуються дифузією Al2O3 з шлаку в футерівку, а MgO і 

Fe2O3 – з футерівки в шлак. Іншими словами, відбуваються утворення темно і 

світло сірих зон цегли. Ці зони особливо світло сіра, володіють порівняно з 

третьою зоною підвищеною стійкістю до розчинення в шлаці через високу 

щільність і тугоплавкість. Більш менш чиста від домішок окис магнію 

(периклаз) значно краще протистоїть роз’їданню шлаком ніж магнезитоферит. 

На підтвердження наведеного міркування наведемо рис. 3.9, на якому 

зображено вміст окису магнію в шлаку після закінчення плавки, простежена 

нами протягом всієї кампанії плавального тигля. З рисунку видно, що шлак 

перших плавок дуже інтенсивно руйнує магнезитову футерівку. Вміст MgO у 

шлаку досягає 16-17%. 

Із зростанням кількості плавок стійкість футерівки до роз’їдання її шлаком 

зростає і після 6-8 плавок досягає максимуму. Вміст MgO в шлаку кожної 

плавки тепер не перевищує 8-10%. Очевидно до цього часу на вогнетривкій 

цеглі формується перша і друга зони, що захищають цеглу від інтенсивного 

роз’їдання шлаком. Подальша експлуатація тигля аж до 34-35 плавок протікає, 

очевидно, при повільному руйнуванні вогнетривкої цегли за рахунок 

витрачання третьої зони і пересування по цеглині вглиб футерівки першої та 

другої зон. Коли цегла потоне настільки, що різко зросте градієнт температур в 

футерівці, це призведе до розтріскування цегли і її катастрофічного руйнування 

шляхом обвалення і розчинення в шлаці дрібних частинок футерівки. Такий 

момент відповідає на рис. 3.9 37-39 плавкам. 
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Рисунок 3.9 – Залежність вмісту MgO в шлаках від номеру плавок протягом 

кампанії тигля. 

 

3.4 Дослідження взаємодії рідкого металу з футерівкою тигля 

 

У процесі електрошлакової плавки рідкий метал взаємодіє з футерівкою 

печі. На межі поділу метал-футерівка протікає цілий ряд реакцій. Продукти цих 

реакцій проникають як в футерівку тигля, так і спливають в шлак. Реакції 

металу з футерівкою тигля можуть призвести до руйнування поверхневого 

шару футерівки і забруднення металу. 

Враховуючи умови електрошлакової плавки, слід сказати, що контакту 

рідкого металу з футерівкою зазвичай передує взаємодія футерівки з перегрітим 

шлаковим розплавом. Якщо в результаті взаємодії рідкого шлаку з футерівкою, 

на останній утворюється тонкий шар шлакового гарнісажу, то цю обставину 

варто розглядати як позитивне явище. Цей гарнісаж захищає метал від 

взаємодії з футерівкою. 

Якщо ж після взаємодії зі шлаком футерівка увійде в зіткнення з рідким 

металом без шлакового захисту, то можливе протікання між ними реакцій. Із 
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них, насамперед, відмітимо реакцію дисоціації MgO – основи магнезитової 

цегли: 

     FeFeфут
OMgMgO             (3.18) 

Враховуючи незмінність складу MgO і вважаючи, що коефіцієнт 

активності розчинених у металі магнію і кисню зважаючи на їх дуже малий 

вміст, рівні одиниці, константа рівноваги цієї реакції може бути записана як: 

   %% OMgOKMgO           (3.19) 

На жаль, реакція (3.18) експериментально не вивчена і тому для 

термодинамічної оцінки ймовірності її протікання в наших умовах розпишемо 

її як суму реакцій, термодинамічні функції яких відомі: реакції дисоціації окису 

магнію на кисень і газоподібний магній, реакції розчинення кисню в рідкому 

залізі і реакції розчинення газоподібного магнію в розплаві заліза. 

      TGOMgOMgO
ггтв  94,48189233

2

1
12         (3.20) 

    TGOO Feг
 57,027930

2

1
22          (3.21) 

    TGMgMg
Feг

 5,7118003         (3.22) 

      TGOMgMgO FeFeтв
 01,571495034       (3.23) 

Скористаємося залежністю ізобарно-ізотермічного потенціалу від 

температури дня розрахунку кількості кисню, який міститься в рідкому металі в 

умовах рівноваги реакції (3.18). Зробимо наші розрахунки при температурі  

1900 К. Метал під час електрошлакового накопичення в керамічному тиглі 

протягом всієї плавки має температуру 1560-1690°С. Тому ми для розрахунку 

вибрали середню температуру з цього діапазону (1627°С). 

Значення ізобарно-ізотермічного потенціалу реакції (3.18) при температурі 

1900 К становить: 

41184190001,571495034 G        (3.24) 

Між ізобарно-ізотермічним потенціалом реакції і константою її рівноваги 

існує відома залежність [17]: 

MgOKTG lg575,44            (3.25) 
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Вирішуючи спільно рівняння (3.24) і (3.25), знайдемо значення константи 

рівноваги реакції (3.18) при 1900 К. Воно дорівнює KMgO = 1,8210
-5

. 

Знаючи значення константи рівноваги реакції, можна визначити 

рівноважний вміст кисню в металі, скориставшись залежністю (3.19). Для цього 

необхідно знати рівноважний вміст магнію в рідкому залізі. За деякими даними 

[14] в залізі і сталях магній практично не розчиняється. Однак, в результаті 

прецизійних дослідів було встановлено, що гранична розчинність магнію в 

рідкому залізі становить 0,006% [14]. Тоді: 

 
 

%003,0%1004,3
006,0

1082,1 3
5




 


Fe

MgO

Fe
Mg

K
O  

Такий рівноважний вміст кисню буде спостерігатися в рідкому металі при 

протіканні реакції (3.18). Треба сказати, що такий вміст кисню виявляють при 

виплавці металу в індукційних печах з магнезитової футерівкою. 

З ціллю послаблення або повного запобігання протікання реакції (3.18) 

рекомендують [14] насичувати поверхневий шар магнезитової футерівки 

окисом алюмінію. Це досягається або напиленням окису алюмінію на 

магнезитову футерівку, або розплавленням в тиглі металевого сплаву, що 

містить 3,0- 5,0% Al. В результаті цього в шарі футерівки товщиною 40-60 мкм 

утворюється мігній-алюмінієва шпінель по реакції: 

       
футMeMeфут

OAlMgOOAlMgO 3232       (3.26) 

знижуючи інтенсивність дисоціації окису магнію. 

У разі використання для електрошлакового розплавлення металу в 

керамічному тиглі високоглиноземистого флюсу АН-295, як показано в 

підрозділі 3.3, відбувається дифузія Al2O3 зі шлаку в футерівку і ми фактично 

добиваємося тієї ж цілі, використовуючи для цього вапняно-глиноземистий 

флюс. 
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3.5 Використання інформаційно-обчислювальної техніки 

 

Дана магістерська дисертація повністю виконана на персональній 

обчислювальній машині за допомогою встановлених на ній відомих пакетів 

програм. Так, усі розрахунки, наведені в даній роботі, виконувалися в пакетах 

MS Excel та MathCad. Графічну частину роботи було виконано в графічних 

пакетах Компас-3D та AutoCad. Оформлення схем, малюнків та пояснювальної 

записки здійснено в пакетах MS Word, Corel Draw та Adobe Photoshop. 

Крім цього, за результатами виконання магістерської дисертації в 

середовищі Microsoft Visual Studio було розроблено комп’ютерну програму 

«Швидкість обертання відцентрової форми» [18], яка дозволяє розрахувати 

мінімальну та рекомендовану швидкості обертання відцентрової форми, кутову 

та лінійну швидкості, в залежності від параметрів виливка, що виготовляється. 

В основу роботи програми покладені відомі формули, наведені нижче. 

Розрахунок мінімальної швидкості обертання відцентрової форми з 

горизонтальною віссю здійснюється за допомогою формули М. М. Чепіноги по 

формулі: 














2

2

0

0

min 7
2

55,9
R

r

r

g
n      (3.27) 

де minn  - мінімально можлива швидкість обертання форми, хвоб ; 

g  - прискорення вільного падіння, 2см ; 

0r  - внутрішній діаметр виливка, м ; 

R  - зовнішній діаметр виливка, м . 

Розрахунок номінальної швидкості обертання відцентрової форми з 

горизонтальною віссю здійснюється через гравітаційний коефіцієнт по 

формулі: 

D

K
nном  705,0       (3.28) 

де номn  - номінальна швидкість обертання форми, хвоб ; 
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K  - гравітаційний коефіцієнт, який залежить від форми і металу, що 

заливається; 

D  - діаметр форми, м . 

Розрахунок мінімальної швидкості обертання відцентрової форми з 

вертикальною віссю здійснюється по формулі: 

 krk

H
n




1

min
2

423           (3.29) 

де minn  - мінімально можлива швидкість обертання форми, хвоб ; 

H  - висота виливка, см ; 

k  - різниця товщини виливка між нижньої і верхньою частинами, см ; 

1r  - внутрішній радіус верхньої частини виливка, см . 

Розрахунок номінальної швидкості обертання відцентрової форми з 

вертикальною віссю здійснюється за допомогою формули Костянтинова: 

0

5520

r
nном





             (3.30) 

де номn  - номінальна швидкість обертання форми, хвоб ; 

  - густина сплаву, 3смг ; 

0r  - внутрішній діаметр виливка, см . 

Розрахунок кутової швидкості здійснюється за формулою: 

30

номn



            (3.31) 

де   - кутова швидкість, срад ; 

номn  - номінальна швидкість обертання форми, хвоб . 

Розрахунок лінійної швидкості здійснюється за формулою: 

RV            (3.32) 

де V  - лінійна швидкість, см ; 

  - кутова швидкість, срад ; 

R  - зовнішній діаметр виливка, м . 

Розроблена програма дозволяє автоматизувати процес розрахунку такого 

параметру як швидкість обертання відцентрової форми. Програма відрізняється 
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точністю розрахунків, мінімальними системними вимогами до комп’ютера, 

привабливістю та дружелюбністю інтерфейсу, що дозволяє рекомендувати її 

для широкого використання в промисловості. 

Інтерфейс програми представлено на рис. 3.10 а її програмний код – в 

додатку А. 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Інтерфейс програми «Швидкість обертання відцентрової 

форми». 
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3.6 Висновки 

 

1. Досліджені температурні поля у футерівці тигля, залежно від 

потужності, що виділяється в шлакової ванні, від товщини футерівки і від часу 

дії джерела тепла. Встановлено, що швидкість підвищення температури цегли в 

тих точках, які найбільш наближені до шлакової ванни, залежить головним 

чином від потужності джерела тепла і мало залежить від початкової 

температури футерівки.  

2. Дослідили зміну температури футерівки під час плавки та з’ясували, що 

протягом перших 13 хвилин футерівка практично не взаємодіє ні з 

розплавленим шлаком, ні з рідким металом. 

3. Визначені складові теплового балансу електрошлакової плавки в 

керамічному тиглі. Основні з них це тепло, яке передається металу, яке 

передається у футерівку тигля та яке передається випромінюванням. 

4. Досліджено взаємодію шлаку та рідкого металу з футерівкою тигля. 

Встановлено, що найбільшого руйнування футерівки слід чекати в місці 

контакту її з шлаком а дослідження будови цегли дозволяє нам описати 

імовірно характер руйнування футерівки протягом кампанії печі. 

5. Розроблено комп’ютерну програму «Швидкість обертання відцентрової 

форми», яка дозволяє розрахувати мінімальну та рекомендовану швидкості 

обертання відцентрової форми, кутову та лінійну швидкості, в залежності від 

параметрів виливка, що виготовляється.  
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4 МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОШЛАКОВИХ АГРЕГАТІВ 

 

4.1 Актуальність і сучасні проблеми 

 

Використання засобів спеціальної металургії може вивести Україну на 

передові позиції в технічному суперництві з провідними країнами світу. Але 

практичне вирішення цього питання нерозривно пов’язане з підготовкою 

висококваліфікованих фахівців в даному напрямі. Останнє ж неможливо 

виконати без суттєвого підкріплення учбового процесу сучасною навчально-

методичною літературою, тому розгляд цих питань в магістерській дисертації є 

безумовно актуальним. 

Саме сьогодні удосконалення системи освіти вищої школи, сучасні 

тенденції скорочення аудиторних занять та підсилення самостійної роботи 

студентів потребують суттєвого підкріплення базових та професійно-

орієнтованих дисциплін сучасною навчальною методичною літературою. В 

зв’язку з цим забезпечення учбового процесу відповідними матеріалами 

безумовно має дуже важливе значення. Особливо це стосується наочного і 

довідникового матеріалу, який часто-густо розосереджений по технічних 

джерелах інформації і є важко доступним як для ознайомлення, так і для 

практичного використання. 

Наявна наукова і навчальна література містить значний обсяг інформації, з 

питань теорії і практики металургійного виробництва металів і сплавів, однак 

підручник, в якому були б висвітлені і систематизовані питання з проблем 

технології та устаткування спеціальної металургії на сьогодні відсутній. 

На базі аналітичного аналізу існуючих технічних і навчальних джерел 

інформації а також результатів експериментів вдалося зібрати фактичний 

сучасний матеріал щодо конструкцій та характеристик плавильних агрегатів з 

електрошлакового переплаву, різновидів та режимів електрошлакового процесу 

та запропонувати методику розрахунку електрошлакових печей звівши все це у 

навчальний посібник [1]. 
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4.2 Характеристика об’єкту аналізу 

 

Сутність відцентрового електрошлакового лиття полягає в розплавленні 

електрошлаковим методом і накопиченні в керамічному тиглі певної порції 

рідкого металу і подальшої заливки її разом зі шлаком у обертову форму. 

Процес електрошлакового розплавлення і накопичення металу при ВЕШЛ 

подібний до такого ж процесу при ЕКЛ. Тому при розробці технології плавки 

ми ґрунтувалися на досвіді, накопиченому при створенні та розвитку 

електрошлакового кокільного лиття. Для ЕКЛ встановлено, що накопичення 

металу необхідно виробляти в тиглі, футерованому магнезитовими цеглинами 

МУ-91 (ГОСТ 4689-74), з використанням флюсу марки АН-295 [17]. Флюс 

поставляється по ТУ 14-1-1948-77, його склад 11-17% CaF2; 26-31% CaO; 49-

56% Al2O3; ≤6% MgO і ≤2,5% SiO2. Така пара вогнетрив-шлак дозволяє 

забезпечити високу ступінь рафінування металу при прийнятному терміні 

служби вогнетриву. Електрод, що витрачається необхідно підключати до 

джерела електроенергії по монофілярній схемі. Для цього в дні тигля 

встановлюють подовий електрод [17]. 

Однак, в роботах, присвячених ЕКЛ, не були розглянуті теплові процеси, 

що відбуваються при електрошлаковій плавці в керамічному тиглі, недостатньо 

вивчені процеси взаємодії шлаку і металу з футеровкою тигля і зовсім не було 

приділено уваги особливостям процесу рафінування металу при його 

електрошлаковій плавці в тиглі. У той же час, не вирішивши ці питання, не 

можна було приступити до розробки технології плавки, що дозволяє 

отримувати в тиглі рідкий кондиційний метал. Під терміном кондиційний метал 

ми розуміємо металевий розплав, який, по-перше, має склад, що задовольняє 

вимогам технічних умов, по-друге, в максимальному ступені очищений від 

сірки, газів і екзогенних неметалевих включень і по-третє, має оптимальну 

температуру заливки. 

З метою проведення різних досліджень процесу плавки в ІЕЗ ім.  

Є. О. Патона була створена дослідна установка ВЕШЛ. Після проведення на ній 
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спеціальної серії експериментів, які не представлені в цій роботі, були 

визначені конструктивні елементи керамічного тигля, призначеного для 

приготування до 100 кг рідкого металу (рис. 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Оптимальна конструкція плавильного простору керамічного 

тигля. 

 

Встановлено, що плавильний простір має представляти собою усічений 

конус, повернутий більшою основою вгору. Для забезпечення оптимальних 

теплотехнічних умов розплавлення електрод треба підбирати з таким 

поперечним перерізом, щоб коефіцієнт заповнення не перевищував значення 

0,3 і не був нижче 0,2. Важливе значення для плавки металу по монофілярній 

схемі набувають перетин і форма подового електрода. Якщо його розміри 

менше оптимальних, то електрод може розплавитися і виникне небезпека 

прожога дна. Якщо ж розміри подового електрода великі, то відбувається 

нерегульоване замерзання нижніх шарів металевої ванни. Після проведення 

серії дослідів нами було встановлено, що оптимальною конфігурацією 

подового електрода для обраного тигля є хрест, що має площу поперечного 

перерізу 180-190 см
2
. 
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4.3 Структурно-логічна схема розрахунку електрошлакових печей 

 

На рис. 4.2 представлена структурно-логічна схема для розрахунків 

електрошлакових печей. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Структурно-логічна схема для розрахунків електрошлакових 

печей. 

 

Завдяки багаторічному досвіду та існуючих праць з розрахунків 

плавильних агрегатів СЕМ, що існують на кафедрі «Фізико-хімічні основи 

технології металів» була розроблена структурно-логічна схема для розрахунків 

ЕШП, за якою були визначені головні конструктивні та технологічні параметри 

ЕШП. 

Структурно-логічна схема для розрахунків електрошлакових печей 

складається з наступних складових: 

- розрахунок параметрів установки; 

- тепловий розрахунок; 

- електричний розрахунок; 

- розрахунок подового електрода. 
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4.4 Методичні особливості розрахунків електрошлакових печей з 

керамічним тиглем 

 

Сьогодні наукова і навчальна література містить значний обсяг інформації, 

з питань теорії і практики металургійного виробництва металів і сплавів, однак 

підручник, в якому були б висвітлені і систематизовані питання з проблем 

технології та устаткування спеціальної металургії нажаль відсутній. 

На базі аналітичного аналізу існуючих технічних і навчальних джерел 

інформації вдалося зібрати фактичний сучасний матеріал щодо конструкцій та 

характеристик плавильних агрегатів з електрошлакового переплаву, різновидів 

та режимів електрошлакового процесу та запропонувати методику розрахунку 

електрошлакових печей звівши все це у навчальний посібник [1]. 

Приведені дослідження дозволили запропонувати формульний варіант, 

щодо розрахунків електрошлакових печей з керамічним тиглем. 

 

4.4.1 Визначення геометричних розмірів робочого простору 

 

При заданій місткості, об’єм металевої ванни тигля ( мевV . ) визначається за 

масою рідкого металу: 

3

.

.

. , м
М

V
рме

рме

мев


         (4.1) 

При електрошлаковій тигельній плавці коефіцієнт заповнення плавильного 

простору 

шл

ел
тзап

F

F
k .               (4.2) 

(відношення площі перерізу витратного електроду до площі дзеркала шлакової 

ванни) знаходиться в межах 0,25-0,4, тобто в 2-2,5 разів менше, ніж при 

переплаві злитків в кристалізаторі, а температура шлаку зазвичай буває 

більшою, ніж при класичному ЕШП. 
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Виходячи з технічних характеристик електрошлакових тигельних печей, де 

приведені максимальні перерізи витратних електродів ( елd ), визначаються 

розміри робочого простору тиглів (квадратного ( та ); круглого ( тd )), тобто: 

мddа елтт ,)8,14,1()(              (4.3) 

(у відповідності до коефіцієнта заповнення плавильного простору). 

Зазор між електродом і стінкою тигля складає: 

м
ddа елтт ,

2

)( 
           (4.4) 

Згідно експериментальних даних маса шлаку складає (0,12-0,14) маси 

металу, тобто: 

кгЕМшл ,)14,012,0(              (4.5) 

При цьому необхідно враховувати випаровування шлаку в процесі 

плавлення, яке складає (4,0-5,0)% від маси шлаку ( шлМ ). 

Отже, об’єм шлакової ванни при даних умовах (без електрода) повинен 

складати: 

3

.

, м
М

V
ршл

шл
шл


       (4.6) 

а висота шлакової ванни: 

м
F

V
h

т

шл
шл ,       (4.7) 

Занурення електрода в шлак складає: 

мhh шлшлел ,5,0           (4.8) 

Об’єм шлакової ванни із зануреним електродом складає: 

3, мFhVV елшлелшлелшл                 (4.9) 

Висота шлакової ванни із зануреним електродом складає: 

м
F

V
H

т

елшл
елшл ,

        (4.10) 

а висота металу в тиглі: 

м
F

V
H

т

ме
тме ,              (4.11) 
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Згідно експериментальних даних відношення висоти плавильного 

простору ( плH ) до приведеного діаметра основи тигля ( 0D ) складає: 

2,18,0
0


D

Hпл              (4.12) 

де мFFD осносн ,13,1
4

0 


. 

Отримані розрахункові дані по висоті плавильного простору ( елшлH  

тмеH  ) слід уточнити згідно цим рекомендаціям. 

Висота робочого простору тигля складає: 

мHHH тмеелшлт ),()35,125,1(           (4.13) 

Довжина частини витратного електрода, який сплавляється на одну плавку 

складає: 

м
d

М
l

твмеел

ме
ел ,

4

.

2  


        (4.14) 

Необхідна довжина електрода на одну плавку згідно заданої місткості (

рмеМ . ) з урахуванням довжини огарку ( мlог 65,0 ) складає: 

мllL огелел ,              (4.15) 

Максимальна довжина електрода ( max

елL ), яка забезпечує наплавлення 

декількох порцій металу: 

мLnL елел ,max         (4.16) 

Максимальна довжина частини електрода, яка сплавляється вказана в 

технічній характеристиці електрошлакових тигельних печей. 

 

4.4.2 Тепловий розрахунок 

 

Електрошлакова тигельна піч втрачає тепло теплопровідністю через 

футерівку у вигляді конвективної тепловіддачі з поверхні корпуса тигля, що 

віддає тепло, випромінюванням із поверхні шлакової ванни та втрати тепла 

подового електрода. 
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Втрати тепла через футерівку тигля
*
 

 

Після вибору вогнетривкої футерівки і теплоізоляційних матеріалів згідно 

рекомендацій, розрахунок теплових втрат через багатошарову стінку кінцевого 

розміру і подину тигля проводиться по формулі: 

кВт

FFF

ТТ

R

Т
Q

n

і зовнзовнсерii

i

внвн

зовнвн

n

і

і

фут ,
11

1 .1


 



















          (4.17) 

де іR  - термічні опори шарів футерівки, ВтК ; 

внТ , зовнТ  - температури відповідно шлак-метал 2)( мешл ТТ   і температура 

поверхні стінки тигля (зазвичай не більше С60 ); 

вн  - коефіцієнт тепловіддачі від рідких шлак-метал до стінок або поду 

(складає )(18001600 2 КмВт  ); 

зовн  - коефіцієнт тепловіддачі від стінки тигля до навколишнього 

середовища (для стального корпуса тигля, який пофарбований масляною 

фарбою складає )(13,12 2 КмВт  , алюмінієвою фарбою – )(10 2 КмВт  ; для 

поду поверхня, якого віддає тепло і обрамлена вниз значення цих 

коефіцієнтів зменшується на 30%); 

F  - середні розрахункові значення поверхні шарів футерівки і 

теплоізоляції (при 0,221 FF , 2)( 21 FFFсер  ; при 0,221 FF , 21 FFFсер  , 

2м ; 

  - товщина шару футерівки, м ; 

  - теплопровідність футерівки і теплоізоляції при середній температурі 

відповідного шару ( 2)( 1 іісер ТТТ ), )( КмВт  . 

Аналогічно для багатошарового циліндричного тигля: 

 
кВт

dd

d
h

d

ТТН
Q

n

і зовнзовнi

n

внвн

зовнвн
фут ,

1

2

11

1

1















      (4.18) 

                                                 
*
 Після розрахунку геометричних розмірів робочого простору та багатошарової стінки тигля 

представляється ескіз робочого простору і футерівки із зазначенням розрахункових розмірів. 
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де Н  - висота тигля, м ; 

d  - діаметр шарів футерівки і теплоізоляції, м . 

 

Втрата тепла випромінюванням 

 

Потік випромінюванням ( випрQ ) частково випромінюється на електрод, 

збільшуючи його температуру поблизу шлакової ванни, а частково втрачається 

через радіальний зазор між тиглем і електродом, тепловипромінююча поверхня 

якого складає: 

2

.. , мFFF елтигляповвипрт            (4.19) 

Згідно умов ЕШТП температура поверхні шлакової ванни в залежності від 

складу шлаку приймається на С 200170  більше температури плавлення 

металу, а ступінь чорноти рідкого шлаку 7,0  [1]. Виходячи з цього: 

кВтF
Т

СР поввипрт
шл

шлшлвипр ,
100

..

4

0. 







            (4.20) 

В зв’язку з можливим (до 4,5%) випаровуванням шлаку при ЕШТП теплові 

втрати, які визначаються енерговитратами фазового переходу першого роду 

складають: 

кВтМqQ шлшлвипр ,         (4.21) 

де шлq  - питома теплота фазового переходу при випаровуванні (дорівнює, 

наприклад при випаровуванні плавикового шпату (флюс  

АНФ-1П) кгкДж7000 ; 

шлМ  - маса рідкого шлаку, кг . 

 

Втрати тепла подовим електродом 

 

Практичний розрахунок подового електрода складається у визначенні його 

розмірів виходячи з максимального струму ( maxI ) у відповідності з 
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характеристиками переплавного комплексу та густини струму для матеріалу з 

якого виготовлений подовий електрод (для сталі 25,28,1 мАj  ): 

2max
. , м

j

I
F елп       (4.22) 

(для подового електрода круглого перерізу елпелп Fd .. 13,1 ). 

Виходячи з розрахункового значення футерівки поду з урахуванням 

струмопідводу ( мм220170 ) визначається довжина подового електрода: 

мll футелп ),22,017,0(.              (4.23) 

Потім визначається термічний опір подового електрода: 

Вт

Кмl
R

елп

елп
елп




2

.

.
. ,


        (4.24) 

де елп.  - теплопровідність матеріалу з якого виготовлений подовий 

електрод, )( КмВт  . 

та коефіцієнт тепловіддачі: 

Км

Вт

R елп

елп



2

.

. ,
1

         (4.25) 

Втрати тепла подовим електродом складають: 

кВтFTQ елпелпелп ,...            (4.26) 

де T  - температура рідкого металу. 

Подові електроди електрошлакових тигельних печей в основному не 

водоохолоджувані. Розрахунок водоохолоджуваних подових електродів 

приведений в роботі [19]. 

Виходячи з отриманих даних потужність, яку необхідно виділити в 

шлакову ванну для даного процесу повинна складати: 

кВтQQQQQР елпвипвипрфуткоршл ,.           (4.27) 

 

4.4.3 Електричний розрахунок 

 

Активний електричний опір шлакової ванни ( шлR ) тигельної плавки, як 

нелінійного струмоприймача, визначається з урахуванням симплексів 
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геометричних розмірів в залежності від співвідношення ( шлелшл hh  ) та 

коефіцієнта заповнення тигля ( тзK . ) за методикою, яка викладена в розділі . 

Виходячи з розрахункового значення активного електроопору шлакової ванни 

робочий струм переплаву та напруга на шлаковій ванні складають: 

кА
R

P
І

шл

шл
шл ,      (4.28) 

ВRPRІU шлшлшлшлшл ,             (4.29) 

Виходячи з розрахунку електричного та індукційного опору електрода ( елR , 

ел ) визначається робоча ступінь вторинної напруги ( 2U ) та проводиться вибір 

трансформатора. 

Складання енергетичного балансу 

 

Енергетичний баланс ЕШТП складається у вигляді балансу потужностей 

(кВт або %): 

кВтРРРР велвткорел ,..        (4.30) 

де елР  - активна потужність, яка забирається з електричної мережі; 

корР  - корисна потужність на розплавлення і перегрів металу; 

 втР .  - потужність, яка компенсує теплові втрати (  випрфутвт РРР .  

елпвип РР . ); 

 велР .  - потужність, яка компенсує електричні втрати при перетворенні в 

електропічному трансформаторі та при передаванні до вторинного 

струмопідводу печі (складає 15-20%). 

Тепловий ККД печі, яку проектуємо складає: 

%,100
P

Pкор

т       (4.31) 

де кВтPP шл , . 

Електричний ККД печі складає: 

%,100 

ел

ел
P

P
      (4.32) 
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Загальний ККД складає: 

%,елт               (4.33) 

Для оцінки енергоємності процесу ЕШТП слугує питома витрата 

електроенергії, яка складає: 

т

годкВт

М

Р
W

ме

пит




  ,


           (4.34) 

Питома витрата електроенергії при одиночній електрошлаковій тигельній 

плавці знаходиться в межах тгодкВт 1300900 . 

 

 

4.4.4 Розрахунок подового електрода 

 

Подовий електрод призначений для підводу струму при старті установки і 

в подальшому до металу, що переплавляється. При ЕШТП він являє собою не 

водо-охолоджувальний стрижень, зафутерований в подину печі таким чином, 

що один торець його виступає в робочий простір (тигель) печі, а до другого 

підключається плюс джерела живлення [19]. 

Проектувальний розрахунок подового електрода полягає у визначенні його 

розмірів при заданому максимальному робочому струмі. 

При цьому задаючись густиною струму в межах   26 /105,25,0 мА . 

Визначається діаметр електрода (найменша густина рекомендується для 

електродів з більшим струмом ). 

Знаючи силу струму та густину можна знайти площу електрода: 

j

I
F елп

max

.             (4.35) 

а його діаметр: 

елпелп Fd .. 13,1        (4.36) 

Товщина футерівки: 

касбдиатмухрф               (4.37) 

також треба врахувати товщину струмопідводу ( мпс 155,0.  ) 
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Термічний опір подового стального електроду знаходиться за рівнянням: 

елп

елп

елп

l
R

.

.

.


             (4.38) 

а коефіцієнт тепловіддачі: 

елпR .

1
           (4.39) 

Тепловий потік через подовий електрод знаходиться за рівнянням: 

елпFTQ .      (4.40) 

 

4.5 Висновки 

 

1. На основі аналітичних та існуючих теоретичних концепцій проведена 

оцінка стану проблем, щодо методик розрахунків конструктивних параметрів 

електрошлакових печей, їх теплових та електричних характеристик, розрахунок 

подового електрода тощо. 

2. Багаторічний досвід та існуючі праці з розрахунків плавильних агрегатів 

СЕМ, що існують на кафедрі «Фізико-хімічні основи технології металів» 

дозволили розробити структурно-логічну схему для розрахунків ЕШТП. 

3. Приведені дослідження дозволили запропонувати формульний варіант, 

щодо розрахунків електрошлакових печей з керамічним тиглем.  
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

5.1 Мета розділу 

 

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 [20]. 

У даній науковій роботі досліджувались теплові процеси в 

електрошлаковій печі. Експериментальна частина роботи проводилась в 

лабораторії дослідного заводу спеціальної електрометалургії  

ІЕЗ ім. Є. О. Патона. Під час виконання роботи було використане таке 

устаткування: 

- електрошлакова установка УШ-148; 

- додаткові контрольно-вимірювальні прилади. 

Небезпечні та шкідливі чинники на об’єкті: 

- недостатня освітленість; 

- можливість ураження електричним струмом; 

- гаряча оснастка. 

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. 
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5.2 Аналіз приміщення за площею та об’ємом 

 

Лабораторія має наступні розміри: довжина – 20 м, ширина – 12 м, висота  

стелі – 8 м. Тобто приміщення технологічної ділянки має площу 240 м
2
, об’єм 

лабораторії – 1920 м
3
. У лабораторії розташовані робочі місця для п’яти 

чоловік. Отже, на одну людину приходиться 48 м
2 

площі і 384 м
3 

об’єму 

лабораторії, що відповідає будівельним нормам згідно СНиП 2.09.02-85 [21]. 

Згідно з даного документу на одного працівника площа підлоги повинна 

бути не меншою за 4,5 м
2
 , а об’єм виробничого приміщення, що приходиться 

на одного працівника – не меншим за 15,5 м
3
. Допоміжні приміщення 

відповідають вимогам СНиП 2.09.04-87. План-схема лабораторії приведена на 

рис. 5.1. 

 
Рисунок 5.1 – План-схема лабораторії. 
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5.3 Аналіз освітленості приміщення 

 

Нормальні умови роботи забезпечуються при достатньому освітленні 

робочих зон. Робочі зони освітлюються так, щоб робітник добре бачив процес 

роботи, не напружуючи при цьому зір і не нахиляючись до інструментів та 

ділянок установки менше ніж 0,5 м. 

Для підвищення активності людини та її працездатності були використані 

оптимальні світлові умови. 

У лабораторії здійснюється природне бокове і штучне (загальне) 

освітлення. Природне освітлення лабораторії є боковим одностороннім і 

здійснюється через вікна. Для природного освітлення в кімнаті передбачено 

наявність трьох вікон, розмірами 1,5x3 м, які не повністю забезпечують кімнату 

світлом, навіть в світлий період дня. Тому значний акцент приділяється 

штучному освітленню лабораторії. Штучне освітлення здійснюється системою 

загального рівномірного освітлення, яка складається з люмінесцентних ламп та 

ламп розжарювання. Згідно зі ДБН В.2.5-28-2006 [22] 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. 

 

5.3.1 Розрахунок рівня природного освітлення 

 

Нормативний КПО, при бічному освітленні для аналітичної лабораторії 

становить 1,5, а при m=0,90 для північної сторони [23]: 

%35,19,05,1. розрнЕ  

Розрахунок рівня природного освітлення здійснюється за формулою: 
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де Sn = 240 м
2
 - площа приміщення; 

Kз=1,2 - коефіцієнт запасу; 

  = 15 - світлова характеристика вікон; 

Sо = 13,5  м
2
 - площа вікна; 

Кзд = 1,1 - затінення сусідніми будівлями; 

τ - загальний коефіцієнт світло-пропускання. 

543210            (5.3) 

де τ1 = 0,8 - коефіцієнт світлопроникності матеріалу засклення, для 

подвійного віконного скла; 

 τ2 = 0,7 - коефіцієнт, що враховує втрати світла у сплетіннях 

світлопрорізів; 

τ3 = 1 - коефіцієнт, що враховує втрати світла в конструкції, що несе 

покриття будівлі, при боковому освітленні. 

56,017,08,00   

2,0
1,1152,1240

5,156,05,13100





е  

Таким чином коефіцієнт природного освітлення в нашому приміщенні 

становить 0,2, а нормативний КПО, при бічному освітленні має становити 1,35 

(за ДБН В.2.5-28-2006). Отже, лабораторне приміщення не забезпечується 

необхідною нормою природного освітлення тому у денний період потрібно 

застосовувати штучне освітлення. 

 

5.3.2 Розрахунок штучного освітлення 

 

Джерелами штучного освітлення є люмінесцентні лампи. Для місцевого 

освітлення використовуються лампи розжарювання. Освітлення, що забезпечує 

зорові роботи, є важливим чинником в організації та проведенні роботи, тому 
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що сприяє рівномірному розподілі яскравості в полі зору. Воно повинно 

відповідати нормативному значенню Е. 

Знаходимо фактичну освітленість лабораторії Еф [23]: 

ZkS

ФnN
Е

з

п

ф






        (5.4) 

де N - кількість світильників = 24 шт.; 

n - кількість ламп у світильнику = 4 шт.; 

S - площа приміщення = 240 м
2
; 

Z - коефіцієнт нерівномірності освітлення = 1,1; 

Фп - світловий потік однієї лампи ЛБ-40 дорівнює 2600 лм. 

Коефіцієнт запасу k3 приймаємо рівним 1,5 [24], виходячи із того, що 

лабораторія має повітряне середовище, яке містить не більше 6,0 мг/м
3
 пилу. 

Забезпечення потрібної освітленості в лабораторії виконуємо методом 

світлового потоку: 

Коефіцієнт використання світлового потоку η є функцією від індексу 

приміщення та коефіцієнту відбиття від стелі ρп та стін ρс: 

 відif  ,       (5.5) 

Коефіцієнт відбиття: 

ρп = 0,7 

ρс = 0,5 

Індекс приміщення визначається за формулою: 

)( BAH

BA
i

c 


       (5.6) 

де А - ширина приміщення, м; 

В - довжина приміщення, м; 

Нс - висота підвісу світильників над освітлюваною поверхнею, м. 

У нашому випадку маємо: 

9375,0
)1220(8

1220





i  

Світильники в лабораторії розташовані рядами (рис.5.2). Із світлотехнічної 

таблиці знаходимо коефіцієнт використання світлого потоку η = 0,42. 
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Рисунок 5.2 – Схематичне зображення розташування світильників. 

 

лкЕф 396
1,15,1240

42,02600424





  

Розраховане значення освітленості, яке створюється всіма світильниками 

становить 396 лк, що відповідає встановленому по ДБН В.2.5-28-2006 для 

аналітичних лабораторій для горизонтальної площини рівні в 300 лк.  

 

5.4 Аналіз мікроклімату приміщення 

 

Оптимальні показники мікроклімату розповсюджуються на всю робочу 

зону приміщень, допустимі – на постійні і непостійні робочі місця робочої 

зони. Допустимі показники встановлюються у тих випадках, коли із 

технологічних, технічних та економічних причин неможливо забезпечити 

оптимальні норми. Рік розділяють на теплий і холодний періоди. Холодний 

період року характеризується середньодобовою температурою зовнішнього 

повітря +10°С і нижче. Теплий період року – температурою понад +10 °С [25]. 

  Категорія важкості виконуваних робіт – Легка, Ιб, тобто, робота, що 

виконується сидячи, стоячи або пов’язані з ходінням, та супроводжується 
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деякими фізичним напруженням. Згідно ДСН3.3.6.042-99 [26] допустима 

температура у виробничому приміщенні повинна складати 17-28°С, допустима 

вологість повітря в приміщенні не більше 75%, допустима швидкість руху 

повітря в приміщенні – не  більше 0,2 м/с. Мікроклімат у лабораторії відповідає 

нормам ДСН 3.3.6.042-99 для приведеної вище категорії виконуваних робіт. 

У приміщенні лабораторій підтримуються параметри мікроклімату 

відповідно до даних норм (табл.5.1). 

Зазначені параметри підтримуються за допомогою опалення, згідно 

СНиП2.04.05-85 (для адміністративних приміщень опалення водяне з 

радіаторами), проточною повітряною вентиляцією. 

Досягнення оптимальних параметрів мікроклімату та складу повітря 

можливо лише при забезпеченні належного повітрообміну. 

Приміщення має витяжну вентиляцію, котра забирає підігріте повітря 

приміщення від установки. 

Для зменшення температури в теплий період року  необхідно встановити  6 

кондиціонерів типу БК 1500. Для підтримки балансу приміщення по вентиляції 

в холодний період року, необхідно організувати подачу теплого повітря з 

калориферів до кімнати. 

Таблиця 5.1 – Допустимі та фактичні значення мікроклімату в 

дослідницькій лабораторії 
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Холодний Легка1б 16-20 18-22 ≤75 45-60 ≤0,2 0,1 
Водяне 

опалення 

Теплий Легка 1б 18-28 19-20 ≤75 50-65 0,1-0,3 0,15 
Витяжна 

вентиляція 
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 Інфільтрація (неорганізований повітрообмін) відбувається через 

нещільність віконних рам, дверей та через пори матеріалів конструктивних 

елементів будівлі (стін, стелі). 

 

5.5 Пожежна безпека 

 

За «Типовими правилами пожежної безпеки для промислових 

підприємств», а також згідно ОНТП 24-86 [27] дане виробництво відносять до 

категорії Г, так як в технологічному циклі використовують матеріал в 

розплавленому стані. 

Згідно з ПУЭ-84 клас П-IIа - зони приміщень, в котрих є тверді, волокнисті 

горючі речовини. Горючий пил і волокна не виділяється. Ступінь 

вогнестійкості будинку - II згідно СНиП2.01.02-85.  

Протипожежні норми. Передбачено два евакуаційних виходи (рис. 5.3) зі 

службового приміщення, ширина дверей – 1,3 м висота – 2 м, відстань від 

найбільш віддаленого робочого місця до найближчого виходу – 7,5 м. 

В споруді передбачені наступні заходи щодо забезпечення пожежної 

безпеки: 

1) технічні: 

- будинок оснащений автоматичною пожежною сигналізацією; 

- будинок обладнаний внутрішнім протипожежним водопроводом; 

- будівельні конструкції будинку не спалимі з межею вогнестійкості від 

0,75 години до 2,5 годин; 

- передбачено систему знеструмлення електроустаткування; 

- передбачено евакуаційне висвітлення; 

- у системі вентиляції встановлені вогнетривкі клапани, 

електроосвітлення й електроустаткування відповідно до вимог правил; 

- будинок обладнаний блискавковідводом; 

- проведення план-попереджувальних робіт і оглядів електроустановок, 

опалювального, вентиляційного технічного устаткування. 
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2) організаційні: 

- розроблено інструкції про міри пожежної безпеки; 

- вивішені по поверхах плани евакуації; 

- персонал проходить інструктажі з пожежної безпеки й інші види 

протипожежної підготовки; 

- призначено відповідальних осіб за протипожежним станом лабораторії і 

інших приміщень; 

- створено добровільну дружину; 

- створено пожежно-технічну комісію; 

- будинки забезпечені знаками безпеки відповідно ГОСТ 12.4.26-76; 

- розроблено оперативний план пожежогасіння. 

3) режимні: 

- обмеження числа осіб, що здійснюють експлуатацію устаткування; 

- заборонено вільний проїзд і вільну стоянку на території ІЕЗ 

транспортних засобів; 

- виділено визначені місця для паління. 

 
Рисунок 5.3 – План евакуації. 
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У приміщенні лабораторії встановлені 4 пожежних сигналізатори ИП-105, 

сигнал з яких надходить на основну панель пожежної сигналізації. 

Сигналізатори ИП-105 спрацьовує на підвищення температури до t = 72 °С. У 

коридорі знаходиться пожежний кран, із приєднаним пожежним рукавом. 

 

5.6 Електробезпека 

 

Електробезпека – система  організаційних і технічних заходів і засобів 

забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму 

електричної дуги, електричного поля і статичної електрики. 

Електротравма – це травма, викликана дією електричного струму або 

електричної дуги [25]. 

Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електричним 

струмом, діляться на три групи: електричного характеру, неелектричного і 

чинники виробничого середовища. 

Основні чинники електричного характеру це величина струму через 

людину напруга, під яку вона попадає та опір її тіла, рід і частота струму.  

Величина струму через людину безпосередньо і найбільшою мірою впливає на 

тяжкість ураження електричним струмом.  

   Гранично допустимий струм через людину при нормальному режимі 

електроустановки не повинен перевищувати 0,3 мА для перемінного стуму і 

1мА для постійного. Зі зростанням сили струму небезпека ураження ним тіла 

людини зростає. 

Гранично допустима напруга для людини при нормальному режимі і 

електроустановки не повинна перевищувати 2-3 В для перемінного 8 В для 

постійного. Враховуючи багато функціональну залежність опору людини від 

великої кількості чинників, при оцінці умов небезпеки ураження людини 

струмом опір тіла людини вважають стабільним, лінійним, активним і рівним 

1000 Ом. 
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Основні чинники неелектричного характеризує шлях струму через людину, 

індивідуальні особливості і стан організму людини, час, раптовість дії струму. 

Чинниками виробничого середовища є температура повітря в приміщенні, 

вологість, запиленість та наявність в повітрі хімічно активних домішок. 

За  небезпекою враження електричним струмом приміщення лабораторії 

відноситься до 2 класу (ПУЕ-89), тобто – це  приміщення з підвищеною 

небезпекою враження електричним струмом. Дана лабораторія суха, з 

нормальною температурою та вологістю повітря, без можливості одночасного 

доторкання людини до не струмопровідних частин електроустановки і до 

металоконструкцій, що мають контакт з землею, але зі струмопровідною 

(бетонною) підлогою.  

Причинами ураження електричним струмом можуть бути:  

- випадкове торкання до струмопровідних частин установки, що 

знаходяться під напругою;  

- торкання до не струмопровідних частин установки, що випадково 

опинилася під напругою внаслідок пошкодження ізоляції або при 

замиканні фази на корпусі;  

- короткі замикання;   

- порушення правил експлуатації електричних приладів та устаткування. 

Методика запобіганню електротравматизму: 

1) забезпечити недоступність струмопровідних частин устаткування від 

торкання (огородження струмонесучих частин, що передбачено конструкцією 

електроустаткування; ізоляція та інше); 

2) здійснити заземлення корпусу електроустаткування; 

3) здійснити перевірку електросистеми перед експлуатацією устаткування, 

задля виявлення пошкоджень; 

4) вилучити небезпеку враження при появі напруги на корпусах, кожухах, 

та інших частинах електроустаткування, використанням подвійної ізоляції, 

захисним заземленням; 

5) забезпечити всі електроустановки засобами орієнтації. 
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5.7 Перевірочний розрахунок заземлення нульового провідника 

 

Для захисту людей від ураження електрострумом внаслідок пошкодження 

ізоляції і переході напруги на струмопровідні частини машин, механізмів, 

інструментів тощо застосовують занулення. 

Занулення – це навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним 

провідником металевих струмонепровідних частин, які можуть опинитися під 

напругою (корпуси електроустаткування, кабельні конструкції, сталеві труби 

тощо) [25]. 

Метою занулення є усунення небезпеки ураження людини під час пробою 

на корпус обладнання однієї фази мережі електричного струму. Ця мета 

досягається внаслідок швидкого відімкнення максимальним струмовим 

захистом частини мережі, на якій трапилося замикання на корпус. 

Завдяки підключенню до нейтральної точки джерела всіх не 

струмопровідних частин обладнання, однофазне замикання на корпус 

перетворюється в однофазне коротке замикання, яке призводить до 

спрацьовування максимального струмового захисту. 

Захисне заземлення і занулення виконують з метою: 

- забезпечення нормальних режимів роботи установки; 

- 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.  Ефективним  заходом  захисту  в  даному  випадку   є   

занулення. 

Занулюється безпосередньо корпус печі типу УШ-148. Схему занулення 

зображено на рис. 5.4. 
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Рисунок 5.4 – Схема занулення. 

 

Тип заземлювача – вертикальні електроди та з’єднувальна смуга (рис. 5.5).               

Для заземлення електроустановок напругою до 1000 В використовується 

виносне заземлення, яке забезпечує порівняно не великий опір заземлюючого 

пристрою. 

Воно складається з вертикальних електродів та з’єднувальної штаби. 

Електроди - в землі; з’єднувальна штаба - прут круглого перерізу - в землі, 

матеріал - сталь. 

Розрахунок проводиться за методом використання коефіцієнту 

екранування електродів. Спочатку визначаємо розрахунковий питомий опір 

землі за формулою: 

  .вим               (5.7) 

де ρвим. - виміряний (або табличний) питомий опір землі, Oм∙м; 

ψ - розрахунковий кліматичний коефіцієнт. 

 
Рисунок 5.5 – Заземлювач. 
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де h - глибина заземлення; 

l - довжина заземлювача; 

t - відстань від середини електроду до поверхні землі. 

В наших умовах ψ =  1,5 та ρвим = 100 Ом∙м. Отже ρ = 150 Ом∙м. Опір 

розтікання струму одного заземлювача визначається формулою: 
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Значення параметрів добирається з позицій раціональності. В якості 

вертикальних електродів вибирають стержні з параметрами:  

h = 0,6 м; 

l = 3 м; 

t=2,1 м;  

d - діаметр електроду (d = 0,06 м).  

Внаслідок розрахунку маємо: 
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Необхідну кількість електродів визначаємо за формулою (для випадку 

паралельного з’єднання електродів): 

сдR

R





 1/               (5.9) 

де ηс - коефіцієнт використання електродів, якій враховує їх взаємне 

екранування, приймемо його рівним ηс = 0,6. 

.1769,16
6,04

06,40/ шт


  

Визначаємо фактичний коефіцієнт використання електродів ηф для 

співвідношення а/l = 1, (де а - відстань між електродами) η = 0,6. 

Визначимо довжину горизонтального електроду, що застосовується для 

зв’язку, вертикальні електроди розташовані в ряд: 

 105,1 /  aL       (5.10) 

  мL 25,471175,205,1   

Опір розтікання струму цього електроду визначаємо за формулою: 
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Враховуючи все це, еквівалентний опір розтікання струму штучного 

заземлення визначається за формулою: 
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         (5.12) 

ОмRш 9,2
6,01762,547,006,40

62,506,40/ 



  

де ηг - коефіцієнт використання горизонтального електроду з врахуванням 

вертикальних електродів; визначаємо, що ηг = 0,38. 

З розрахунку можна побачити, що /

шR  < R  тобто опір, розрахований в 

(5.12), повістю відповідає нормам. 

 

5.8 Забезпечення безпеки в надзвичайній ситуації 

 

Надзвичайна ситуація (НС) – порушення нормальних умов життя і 

діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, 

стихійним лихом, епідемією, великою пожежею, застосуванням засобів 

ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних 

втрат. 

При проведенні плавки в цеху можуть виникнути такі надзвичайні 

ситуації, як: 

- прогар кристалізатора або тигля за рахунок високих температур 

плавлення матеріалів; 

- несправність в системі охолодження (зупинка постачання води); 

- коротке замикання. 

Надзвичайні ситуації розрізняють за категоріями: 

До І категорії належать аварії, внаслідок яких: 

- загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб; 
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- стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин 

за санітарно-захисну зону підприємства; 

- збільшилась концентрація забруднюючих речовин у навколишньому 

природному середовищі більш як у 10 разів; 

- зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єкта, що 

створило загрозу для життя і здоров’я значної кількості працівників 

підприємства чи населення. 

  До II категорії належать аварії, внаслідок яких: 

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

- зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об’єкта, що 

створило загрозу для життя і здоров’я працівників цеху, дільниці 

(враховуються цех, дільниця з чисельністю працівників 100 осіб і 

більше). 

Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткування, 

тимчасової зупинки виробництва в результаті спрацювання автоматичних 

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

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

належать до аварій, що мають категорії. 

Загальні ознаки НС: 

- наявність або загрози загибелі людей чи значне погіршення умов їх 

життєдіяльності; 

- заподіяння економічних збитків; 

- істотне погіршення стану довкілля. 

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

виникнення надзвичайних ситуацій в приміщенні цеху можлива, проте її не 

можна віднести до масштабних НС, а лише НС об’єктового рівня. Робочим 

персоналом проводяться усі необхідні заходи для попередження виникнення 

аварії  на підприємстві. 
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5.9 Загальні правила техніки безпеки при експлуатації ЕШ установки 

 

Перед включенням установки в роботу подати попереджувальний 

звуковий сигнал включенням кнопки, розташованої на шафі управління. 

Порядок операцій та їх виконання повинні бути докладно описані в 

розроблених технологічних процесах для кожної марки сталі. 

Періодична перевірка знань обслуговуючого персоналу повинна 

проводитися комісією, яка призначається наказом по підприємству-споживачеві 

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

протоколом. 

На ділянці розміщення установок на видному місці повинна бути коротка 

інструкція для обслуговуючого персоналу щодо заходів безпеки, правилам 

експлуатації обслуговування установок з урахуванням розподілу обов’язків. 

Обладнання робочих місць та спецодяг повинні забезпечувати постійний 

захист обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом, від 

теплового випромінювання та бризок розплавленого шлаку і металу. 

Не дозволяється вмикати установки за наявності таких несправностей: 

- пошкоджена ізоляція струмоведучих елементів; 

- порушення в роботі системи подачі охолоджуючої води; 

- незадовільна робота механізмів установок; 

- наявність несправностей в електрообладнанні і контрольно-

вимірювальної апаратури; 

- наявність порушення в спрацьовуванні блокувань, системи світлової та 

звукової сигналізації. 

При працюючій установці забороняється знімати захисні кожухи з 

електричних проводів і апаратів. 

Під час роботи установок не торкатися до обертових частин і не знімати з 

них захисні кожухи. 

У всіх випадках порушення нормальної роботи установок негайно 

провести відключення. 
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При спрацьовуванні блокувань і автоматичному відключенні установок 

повторне включення можливе тільки після усунення причини відключення. 

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

обслуговуванням, категорично забороняється. 

Необхідно дотримуватися правила роботи з підйому-транспортним 

устаткуванням при транспортуванні електродів, інвентарних головок і тигель-

ковша. 

 

5.10 Висновки та рекомендації 

 

Порівнявши вихідні дані з наведеними, можна зробити висновок, що 

вологість у приміщенні відповідає допустимим, а виміряна температура і 

швидкість руху повітря ні, тому необхідні заходи щодо нормалізації параметрів 

мікроклімату. Такими заходами нормалізації параметрів може бути раціональна 

вентиляція, опалення та кондиціювання повітря (досягається шляхом щільного 

закриття вікон, заклеювання їх у холодний період року). Також можна 

використовувати раціональне розміщення технологічного устаткування. 

Для забезпечення задовільного сприйняття кольорів основними джерелами 

світла для освітлення приміщень вважається люмінесцентні лампи низького 

тиску. У разі технічної або недоцільності застосування газорозрядних ламп 

допускається використати лампи розжарювання. 

Конструкції установок, котрі використовувались в даній роботі 

забезпечують безпеку обслуговуючого персоналу при дотримуванні загальних 

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

1000В. В лабораторії правильно виконане захисне заземлення корпусів, 

електроустаткування та приладів. Розташування робочих місць таке, що 

виключає можливість дотику до корпусів електроустаткування та приладів. 

Кожний рік проводиться перевірка опорів і захисту електроустановок до 

500 В, а також заземлення.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Проаналізовано існуючі методичні аспекти і формульні пропозиції, 

щодо розрахунку електрошлакових тигельних печей. 

2. Досліджені температурні поля у футерівці тигля, залежно від 

потужності, що виділяється в шлакової ванні, від товщини футерівки і від часу 

дії джерела тепла. Встановлено, що швидкість підвищення температури цегли в 

тих точках, які найбільш наближені до шлакової ванни, залежить головним 

чином від потужності джерела тепла і мало залежить від початкової 

температури футерівки. 

3. Дослідили зміну температури футерівки під час плавки та з’ясували, 

що протягом перших 13 хвилин футерівка практично не взаємодіє ні з 

розплавленим шлаком, ні з рідким металом. 

4. Розроблений режим щодо контролю та керування параметрами процесу 

ЕШТП, на нашу думку, він є оптимальним для розплавлення металу з метою 

отримання якісних відливок. 

5. Багаторічний досвід та існуючі праці з розрахунків плавильних 

агрегатів СЕМ, що існують на кафедрі «Фізико-хімічні основи технології 

металів» дозволили розробити структурно-логічну схему для розрахунків 

ЕШТП та дозволили запропонувати формульний варіант, щодо розрахунків 

електрошлакових печей з керамічним тиглем. 

6. Розроблені план евакуації та загальні правила з техніки безпеки.  
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CONCLUSIONS 

 

1. The existing formula and methodological aspects of the proposal, 

concerning the calculation of electroslag crucible furnaces were analyzed. 

2. The temperature field in lining of crucible, depending on the power released 

in the slag bath, the thickness of the lining and time effect of a source of heat were 

reserched. It was established that the rate of temperature rise of the brick in the areas, 

which are the closest to the slag bath depends mainly on the power of heat and little 

depends on the initial temperature of the lining. 

3. The temperature change during melting was reserched and found that during 

the first 13 minutes, lining is practically not interact with the molten slag, or with 

liquid metal. 

4. The mode for the control and management of process parameters  of ESCF 

was designed, in our opinion, it is optimal for melting metal to obtain quality 

castings. 

5. Long-term experience and existing work of calculation of SEM melting 

units that exist at the department "Physical and chemical bases of technology metals" 

allowed to develop structural and logical scheme for calculation of ESCF formula 

and allowed to offer the formula version of calculation of electroslag furnaces with 

ceramic crucible. 

6. The evacuation plan and the general rules of safety were developed.  
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Додаток А 

Код програми «Швидкість обертання відцентрової форми» 

 

Файл Form1.frm: 

 
VERSION 5.00 
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   End 

End 

Attribute VB_Name = "Form1" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

Option Explicit 

Rem Об'явлення необхідних змінних 

Dim Response As Integer                               'Ціла змінна для повідомлень процедури MsgBox 

Dim D, D0, R, R0, H, p, Vnom, Vmin, w, V As Single    'Змінні для розрахунків з плаваючою 

крапкою 

Dim Axe, Error As String                              'Змінні символьні для повідомлень 

 

Private Sub Combo1_Click() 

    If Combo1.Text = "Горизонтальна" Then Axe = "Горизонтальна" 

    If Combo1.Text = "Вертикальна" Then Axe = "Вертикальна" 

End Sub 

 

Private Sub Command1_Click() 

     

    Rem Перевірка вихідних даних 

     

    If Axe = "Невідомо" Then Error = "Не обрано вісь обертання!": Call Msg_Error: Exit Sub 

    If Text1.Text = "" Then Error = "Не введено зовнішній діаметр виливка!": Call Msg_Error: 

Exit Sub 

        D = Val(Text1.Text) 

    If D < 40 Or D > 3000 Then Error = "Зовнішній діаметр виливка повинен лежати в діапазоні 

від 40 до 3000 мм!": Call Msg_Error: Exit Sub 

    If Text2.Text = "" Then Error = "Не введено внутрішній діаметр виливка!": Call Msg_Error: 

Exit Sub 

        D0 = Val(Text2.Text) 

    If D0 < 20 Or D0 > 3000 Then Error = "Внутрішній діаметр виливка повинен лежати в 

діапазоні від 20 до 3000 мм!": Call Msg_Error: Exit Sub 

    If D0 >= D Then Error = "Внутрішній діаметр виливка повинен бути менше зовнішнього!": 

Call Msg_Error: Exit Sub 

    If Text3.Text = "" Then Error = "Не введено висоту виливка!": Call Msg_Error: Exit Sub 

        H = Val(Text3.Text) 

    If H < 10 Or H > 3000 Then Error = "Висота виливка повинна лежати в діапазоні від 10 до 

3000 мм!": Call Msg_Error: Exit Sub 

    If Text4.Text = "" Then Error = "Не введено густину сплаву!": Call Msg_Error: Exit Sub 

        p = Val(Text4.Text) 

    If p < 100 Or p > 50000 Then Error = "Густина сплаву повинна лежати в діапазоні від 100 до 

50000 кг/м3!": Call Msg_Error: Exit Sub 

     

    Rem Розрахунок 

     

    D = D / 1000    'Переведення із мм в м 

    D0 = D0 / 1000  'Переведення із мм в м 

    H = H / 1000    'Переведення із мм в м 

     

    R = D / 2       'Знаходження зовнішнього радіусу 
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    R0 = D0 / 2     'Знаходження внутрішнього радіусу 

             

    If Axe = "Горизонтальна" Then 

        Vnom = 0.705 * Sqr(250000 / D) 

        Vmin = 9.55 * Sqr(9.81 * (7 - R0 ^ 2 / R ^ 2) / (2 * R0)) 

        Image2.Visible = True 

        Image1.Visible = False 

        Image3.Visible = False 

    End If 

     

    If Axe = "Вертикальна" Then 

        Vnom = 5520 / (Sqr((p / 1000) * (R0 * 100))) 

        Vmin = 423 * Sqr(H * 100 / (1 * (2 * R0 * 100 - 1))) 

        Image1.Visible = True 

        Image2.Visible = False 

        Image3.Visible = False 

    End If 

     

    w = 3.14 * Vnom / 30 

    V = w * R 

     

    Rem Виведення результатів розрахунків 

     

    Text5.Text = Str(Round(Vnom, 0))    'Округлення результату з точнітью 0 знаків після коми 

    Text6.Text = Str(Round(Vmin, 0))    'Округлення результату з точнітью 0 знаків після коми 

    Text7.Text = Str(Round(w, 1))       'Округлення результату з точнітью 1 знак після коми 

    Text8.Text = Str(Round(V, 2))       'Округлення результату з точнітью 2 знаки після коми 

         

End Sub 

 

Sub Msg_Error() 

    Response = MsgBox(Error, vbCritical, "Похибка введення даних") 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

    Call Clear_TextBoxes 

End Sub 

 

Sub Clear_TextBoxes() 

    Image3.Visible = True 

    Image1.Visible = False 

    Image2.Visible = False 

    Text1.Text = "" 

    Text2.Text = "" 

    Text3.Text = "" 

    Text4.Text = "" 

    Text5.Text = "" 

    Text6.Text = "" 

    Text7.Text = "" 

    Text8.Text = "" 

End Sub 

 



119 

 

Private Sub Command3_Click() 

    End 

End Sub 

 

Private Sub Developers_Click() 

    Error = "Програму розробив ст. гр. ФС-31м Нікітін Дмитро Олександрович як додаток до 

магістерської дисертації на кафедрі фізико-хімічних основ технології металів НТУУ 'КПІ' 

(www.fhotm.kpi.ua). Київ, 2015 рік." 

    Response = MsgBox(Error, vbOKOnly, "Розробник програми") 

End Sub 

 

Private Sub Exit_Program_Click() 

    End 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

     

    Axe = "Невідомо" 

    Combo1.AddItem "Горизонтальна", 0 

    Combo1.AddItem "Вертикальна", 1 

     

    Call Clear_TextBoxes 

     

    Text1.Alignment = 1 

    Text2.Alignment = 1 

    Text3.Alignment = 1 

    Text4.Alignment = 1 

    Text5.Alignment = 1 

    Text6.Alignment = 1 

    Text7.Alignment = 1 

    Text8.Alignment = 1 

     

    Text5.Locked = True 

    Text6.Locked = True 

    Text7.Locked = True 

    Text8.Locked = True 

     

End Sub 

 

Private Sub Help_Click() 

    Error = "Програма призначена для розрахунку кількості обертів форми на відцентровій 

машині." & Chr$(13) _ 

    & "В основу розрахунків покладені:" & Chr$(13) _ 

    & "- формула М.М.Чепіноги;" & Chr$(13) _ 

    & "- формула розрахунку через гравітаційний коефіцієнт;" & Chr$(13) _ 

    & "- формула Костантинова;" & Chr$(13) _ 

    & "- формула розрахунку кутової швидкості;" & Chr$(13) _ 

    & "- формула розрахунку лінійної швидкості." & Chr$(13) & Chr$(13) _ 

    & "Для проведення розрахунків необхідно ввести у відповідні поля необхідні дані і 

натиснути кнопку 'Розрахувати'" 

    Response = MsgBox(Error, vbOKOnly, "Допомога") 

End Sub 
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Private Sub New_Calculate_Click() 

    Call Clear_TextBoxes 

End Sub 

 

Файл Project1.vbp 

 
Type=Exe 

Form=Form1.frm 

Reference=*\G{00020430-0000-0000-C000-

000000000046}#2.0#0#C:\Windows\system32\stdole2.tlb#OLE Automation 

IconForm="Form1" 

Startup="Form1" 

ExeName32="Project1.exe" 

Command32="" 

Name="Project1" 

HelpContextID="0" 

CompatibleMode="0" 

MajorVer=1 

MinorVer=0 

RevisionVer=0 

AutoIncrementVer=0 

ServerSupportFiles=0 

VersionCompanyName="Rybak" 

CompilationType=0 

OptimizationType=0 

FavorPentiumPro(tm)=0 

CodeViewDebugInfo=0 

NoAliasing=0 

BoundsCheck=0 

OverflowCheck=0 

FlPointCheck=0 

FDIVCheck=0 

UnroundedFP=0 

StartMode=0 

Unattended=0 

Retained=0 

ThreadPerObject=0 

MaxNumberOfThreads=1 

 

[MS Transaction Server] 

AutoRefresh=1 
 

Файл Project1.vbw 

 
Form1 = 50, 50, 759, 657, , 154, 117, 964, 883, C  
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Додаток Б 

Публікації в збірнику матеріалів конференції 
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Додаток В 

Свідоцтва про надання грифів навчальним посібникам 
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