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РЕФЕРАТ 

Дипломна робота містить 3 аркуші графічного матеріалу і поясню-

вальну записку на 94 сторінки, з 1 додатком, 12 рисунками, 16 таблицями, 45 

літературними джерелами. В ній приведено результати теоретичного і експе-

риментального дослідження технологічного процесу виплавки корозійностій-

ких сталей в плазмово-дуговій установці УПК-50 та УП-109. 

 Робота виконана у на ІЕЗ імені Є.О. Патона. Завдання і вихідні дані ви-

дані кафедрою «Фізико-хімічних основ технології металів». 

 Мета досліджень: розроблення технології виплавки високолегованих 

корозійностійких сталей в плазмово-дуговій установці УПК-50 та УП-109. 

 Об’єкт досліджень: технологічний процес плазмово-дугової плавки ви-

соколегованих корозійностійких сталей. 

 Предмет досліджень: основні закономірності технології виплавки і роз-

киснення корозійностійких сталей у плазмово-дугових печах. 

В дослідженнях потрібно вирішити такі задачі: 

1. Обгрунтувати доцільність застосування плазмово-дугової плавки для 

отримання високолегованих корозійностійких сталей. 

2. Розробити технологічну схему операцій для виплавлення корозійно-

стійких сталей в плазмово-дуговій установці УПК-50 та УП-109, що забез-

печує отримання металу стабільного хімічного складу. 

3. Показати зміну вмісту кисню в залежності від часу витримки металу 

при різних добавках розкислювача в Cr-Ni сталі. 

4. Показати ступінь засвоєння алюмінію в сталі в залежності від темпе-

ратури металу. 

5. Навести термодинаміку розкислення алюмінієм корозійностійких 

сталей. 

Ключові слова: плазмово-дугова плавка, гарнісаж, корозійностійкі ста-

лі, плазмоутворюючий газ, алюміній, розкислення. 
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ABSTRACT 

Thesis contains 3 sheets of graphic material and an explanatory note on 94 

pages, with the addition of 1, 12 figures, 16 tables, 45 literature sources. It shows 

the results of theoretical and experimental research smelting process of steel 

corrosion in plasma-arc installation UPK-50 and UP-109. 

The work was carried of IES on behalf of EO Paton. Target and baseline 

data published chair ”Physical and chemical fundamentals of metal technology”. 

The purpose of research: to develop the technology of smelting high 

corrosion resistant steels in plasma-arc installation UPK-50 and UP-109. 

The object of research: the manufacturing process of plasma-arc melting 

high corrosion resistant steels. 

Subject of research: basic patterns of technology of smelting deoxidization 

and corrosion-resistant steels in plasma-arc furnaces. 

In studies need to solve the following problems: 

1. To prove the feasibility of plasma-arc melting to obtain a high-corrosion-

resistant steels. 

2. The technological scheme of operations to corrosion of steel smelting in 

plasma-arc installation UPK-50 and UP-109, which gives a stable metal chemical 

composition. 

3. Show the change in the oxygen content depending on exposure time at 

various metal additives deoxidizer in Cr-Ni steel. 

4. Show the degree of assimilation of aluminum in steel depending on the 

temperature of the metal. 

5. inquire thermodynamics deoxidation aluminum corrosion-resistant steels. 

Keywords: plasma-arc melting, skull, corrosion-resistant steel, plasma gas, 

aluminum deoxidation. 
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Перелік умовних позначень, символів, одиниць 

 – густина рідкого металу, кг/м
3
; 

Мр.ме - маси рідкого металу в кінці плавки, кг; 

 г.бок – товщина гарнісажу на стінці тигля, м; 

Dт.ср - середній діаметр тигля, м; 

Нт - висота тигля, м; 

Dв – діаметр ванни, м; 

Нв - висота ванни, м; 

 - потужність, яка потрібна для нагрівання, розплавлення і перегрівання 

металу, Вт; 

 - потужність, яку втрачає метал через рідкий контактний поясок, Вт; 

 - радіаційні витрати з поверхні металевої ванни, Вт; 

PΣ - потужність необхідну для виплавки сталі, Вт; 

Cв – теплоємність води, Дж/(кг∙К); 

ρв – густина води, кг/м
3
; 

 tвих, tвх – відповідно температура води, яка виходить і входить у тигель, ℃; 

(𝑞м
∗ )  - ефективний термічний параметр металу;  

𝐼ді −  сила струму на одному плазмотроні, А;    

РЗМ – рідкоземельні метали; 

ЛЗМ – лужноземельні метали; 

ЕШП – електрошлакова плавка; 

ВІП - вакуумно-індукційна плавка; 

ЕПП -електронно-променева плавка; 

ЕППЄ -електронно-променева плавка з проміжною ємність; 

ПДП - плазмово-дугова плавка; 

ПДГП  - плазмово-дугова гарнісажна плавка; 

ВДП - вакуумно-дугова плавка; 

хім. – хімічний; 

табл. – таблиця. 
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ВСТУП 

 Сучасна техніка (в першу чергу атомна енергетика, авіакосмічна техні-

ка, хімічне машинобудування, суднобудування) потребує для свого розвитку 

як розробки нових, так і помітного покращення властивостей існуючих мате-

ріалів. Отримання таких матеріалів можливе тільки з використанням найсу-

часніших технологій, в першу чергу різних методів спеціальної металургії. 

Одним з таких методів є плазмово-дугова плавка, яка відрізняється від інших 

високою концентрацією теплової енергії та потужності; широким діапазоном 

регулювання потужності; можливістю зосередити значний потік плазми на 

зразку, що обробляється; можливістю використання механічного впливу 

плазми; можливістю використання різних робочих газів, в тому числі повітря 

і водяного пару; низькою чутливістю процесу до домішок у сировині; висо-

кою швидкістю реакції і виходу продукту. 

 Плазмово-енергетичні комплекси забезпечують ряд переваг: плавиль-

ний простір заповнюється інертним газом, котрий захищає метал від взаємо-

дії з киснем, азотом, вологою; виключається навуглецювання металу; значно 

спрощується конструкція установки плазмотронів на кришці, а місця вводу 

плазмотронів в плавильний простір легко герметизуються. 

 Головним продуктом плазмово-дугових печей є вироби з нержавіючих, 

жароміцних сталей і сплавів, що призначені для роботи в агресивних середо-

вищах при звичайних або високих температурах. Основними вимогами, що 

пред’являються до цієї групи сталей є корозійна стійкість (можливість 

протистояти дії агресивного середовища при звичайній температурі) та 

жаростійкість (опір дії газового середовища). Жаростійкі сталі і сплави, як 

правило, повинні бути жароміцними, тобто здібними протистояти при висо-

кій температурі протягом заданого часу руйнування і постійній протягом ча-

су деформації під дією постійного навантаження. Корозійна стійкість сталі в 

різних середовищах залежить від її складу, структурного стану, активності 

корозійного середовища та навантажень, що на неї діють.  



10 

 

 Тому хімічний склад таких сталей і сплаві повинен бути таким, щоб 

забезпечити їх стійкість при дії агресивного середовища. 

Відмінними рисами плазмово-дугової гарнісажної плавки також є мож-

ливість використання кускової шихти й лому, мінімальний угар легуючих е-

лементів за рахунок застосування інертної атмосфери та підвищеного тиску в 

камері печі. 

Печі для плавлення металу в гарнісажі призначені для отримання фасо-

нного лиття із сталі, жароміцних сплавів, тугоплавких і високореакційних ме-

талів. Вакуумна гарнісажна плавка дозволяє водночас розплавити велику 

кількість металу і усунути його взаємодію з матеріалом тигля. Ці печі можуть 

розраховуватись на широкий діапазон тисків.  

До печей такого типу відноситься плазмово-дугова ливарна установка 

УП-109, призначена для фасонного лиття високолегованих сталей і сплавів. В 

якості вихідної сировини використовується витратна заготовка. Установка 

може працювати як на змінному, так і на постійному струмі, а також осна-

щена вакуумною системою, системами охолодження, рециркуляції і регене-

рації плазмоутворюючого газу. 

Серед переваг плазмово-дугових установок (УП-109, УПК-50) можна 

виділити наступні: можливість переплавляти метали, температура плавлення 

яких перевищує робочі температури найбільш уживаних вогнетривких мате-

ріалів; усувається контакт металевого розплаву з вогнетривкими матеріалами 

футерівки печі; крапельний перенос рідкого металу з торця витратної заго-

товки до металевої ванни, що відкриває можливості для більш якісного ра-

фінування металевого розплаву; можливість отримання зливків з низьким 

вмістом газів, екзогенних та ендогенних включень. 

Якість корозійностійких сталей, які використовуються в сучасній техні-

ці, визначається, насамперед, хімічним складом, низьким вмістом газових 

домішок і неметалевих включень. Одним з ефективних методів поліпшення 

властивостей сталей і сплавів є їхнє розкислення та мікролегування хімічно 

активними елементами й лігатурами на їхній основі. При цьому найбільша 
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увага приділяється таким елементам як ітрій, церій, цирконій, гафній, тантал, 

реній і рутеній. Зазначені легуючі компоненти є активними в розплавленому 

стані й легко окислюються при плавці у відкритих печах. Легування рідкими 

елементами призводить до підвищення високотемпературної корозійної 

стійкості, тривалої високотемпературної міцності й пластичності. Тому спе-

ціальні сталі найбільш доцільно одержувати способами спеціальної електро-

металургії. До таких способів відноситься плазмово-дугова гарнісажна плав-

ка (ПДГП). Її відмінними рисами є наявність концентрованого джерела нагрі-

ву - плазмової дуги, гнучке регулювання потужності, можливість використа-

ння кускової шихти й лому, мінімальний угар легуючих елементів за рахунок 

застосування інертної атмосфери та підвищеного тиску в камері печі.  

Тому розробка й впровадження плазмово-дугової плавки, в тому числі 

плазмово-дугової гарнісажної плавки у виробництво спеціальних сталей і 

сплавів, чистих металів і лігатур є актуальним завданням і представляє 

великий науковий і практичний інтерес.  

 Об’єкт досліджень: технологічний процес плазмово-дугової плавки ви-

соколегованих корозійностійких сталей. 

 Предмет досліджень: основні закономірності технології виплавки і роз-

киснення корозійностійких сталей у плазмово-дугових печах. 
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1 Літературний огляд 

 Сучасне виробництво металів і сплавів характеризується інтенсивним 

розвитком плавильної техніки та застосуванням високовогнетривких матеріа-

лів для плавки і лиття нових сплавів і чистих металів, що використовуються в 

кораблебудуванні, енергетиці та ракетобудуванні. Багато з цих сплавів (жа-

роміцні сплави на основі нікелю і кобальту, титанові сплави, тугоплавкі ме-

тали) можуть бути виплавлені тільки способами спеціальної металургії. Осо-

бливе місце в цій галузі посідають плазмові технології. 

Плазма представляє собою високо іонізований газ з коефіцієнтом іоні-

зації 10
-23

. Іонізацію можливо визвати такими процесами: 

- в щільній плазмі – електронним ударом; 

- в дуже розрідженій – впливом випромінювання (видимого, ультрафіолето-

вого чи рентгенівського). 

Температуру плазми вимірюють в енергетичних одиницях. За енерге-

тичну одиницю температури приймають електрон-вольт (1 еВ.), який дорів-

нює  11600 К.  

Сонце є прикладом повністю іонізованої плазми, яка створюється при 

дуже високих температурах, необхідних для проведення термоядерних ре-

акцій (десятки мільйонів градусів). Таку плазму називають високотемпера-

турною (Т = 102 - 103 еВ). 

В лабораторіях створюють низькотемпературну плазму (холодну) з 

температурою десятки чи сотні тисяч градусів в газових розрядах. (Т = 1-10 

еВ). 

Плазма представляє сукупність як заряджених часток (електронів, про-

тонів, іонів), так і молекул. В цілому заряд плазми – нейтральний. В той же 

час, електрони, що вільно рухаються, можуть бути провідниками електрично-

го струму. Тому, плазма - це електропровідний газ. 

 Плазмові процеси використовують для: 

- синтезу композиційних матеріалів, скла, надчистих металів, ацетилену, 

оксиду азоту, ультра дисперсних порошків, (оксид титану); 
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- вирощування монокристалів; 

- відновлення металів з руд; 

- для хімічної очистки поверхонь; 

- для зварювання тугоплавких металів і сплавів, нержавіючих сталей 

(розплавлення країв металів 30000 К); неметалічних матеріалів; 

- плазмова різка (товщина до 120 мм); 

- нанесення покриттів з будь яких тугоплавких матеріалів з високою 

рівномірністю як на провідники струму, так і на матеріали, що не є 

провідниками струму. 

 Залежно від того, для чого використовується плазма, можливі різні ва-

ріанти її використання. 

 Основні переваги плазмових процесів: 

- висока концентрація теплової енергії та потужності; 

- широкий діапазон регулювання потужності; 

- можливість зосередити значний потік плазми на зразку, що обробляєть-

ся;  

- можливість використання механічного впливу плазми; 

- можливість використання різних робочих газів, в т. ч. повітря і водяно-

го пару; 

- низька чутливість процесу до домішок у сировині; 

- висока швидкість реакції і виходу продукту; 

 Висока щільність енергії, величина струму та гарні теплофізичні харак-

теристики плазми роблять цей засіб особливо ефективним під час різання ви-

соколегованих сталей і сплавів міді з алюмінієм, тобто матеріалів, які майже 

не піддаються автогенному різанню. 

 Основні недоліки плазмових процесів:  

- висока енергоємність; 

- ряд процесів ще недостатньо досліджений. 
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 Плазма може бути середовищем, стимулятором процесу, джерелом час-

ток. Поверхня твердого тіла, що обробляється, знаходиться в контакті з 

плазмою, у випадку, коли плазма – джерело часток, або поза контактом з 

плазмою - в другому випадку. В третьому випадку – можливі обидва варіан-

ти [1]. 

 У плазмових пальниках гази можуть розігріватися до 50000 К. При цих 

температурах атоми газу втрачають електрони і виникає іонізований елек-

тропровідний газ — плазма. 

 В плазмових пальниках електрична дуга виникає або між катодом і 

сопловим анодом, що охолоджуються водою (непрямий спосіб), або між ка-

тодом і заготовкою анодом. 

 Після запалювання допоміжної електродуги, що іонізує струмінь газу 

(аргон, водень, азот, їхні суміші, повітря), виникає основна електродуга, де 

газ розігрівається за рахунок зростаючих сили струму і напруги. Внаслідок 

термічного розширення на початку сопла газ виходить з нього зі швидкістю 

звуку. 

 Потужність застосованих у промисловості пальників зараз досягає 120 

кВт, а в майбутньому передбачаються установки потужністю до 10 000 кВт. 

 Властивість плазмової дуги - глибоко проникати в метал – використо-

вується для зварювання металів. Сприятлива форма «ванни», що утворилася, 

дозволяє зварювати досить товстий метал (10-15 мм) без спеціальної обробки 

країв. Зварювання плазмовою дугою відрізняються високою продуктивністю 

й завдяки стабільності горіння дуги високою якістю. Малопотужна плазмова 

дуга при силі струму 0,1...40 А зручна для зварювання тонких аркушів (0,05 

мм). 

 Для виплавки і лиття сталей і сплавів відповідального призначення, 

чистих металів і лігатур відомі і застосовуються на практиці наступні види 

плавок [4]: 

1) Електродугова; 

2) Відкрита індукційна; 
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3) Електрошлакова; 

4) Вакуумно-індукційна; 

5) Індукційна плавка в секційному кристалізаторі; 

6) Електронно-променева; 

7) Плазмово-дугова; 

8) Вакуумно-дугова; 

9) В завислому стані в електромагнітному полі. 

 Останній  із перерахованих видів застосовується для отримання чистих 

рідкісних металів в невеликих кількостях і для наукових досліджень. До-

цільність використання інших перерахованих видів плавок визначається тех-

нологічними особливостями, пов’язаними з отриманням сплавів визначеного 

хімічного складу або чистих металів, поєднанням технологічних і службових 

характеристик, масштабами виробництва, економічною ефективністю. 

 Широко застосовувані в ливарному виробництві види плавок, відкрита 

індукційна та електродугова, не завжди забезпечують потрібну якість металу 

литих виробів, що, в основному, пов’язано із взаємодією рідкого металу з 

оточуючою атмосферою. В результаті можливі утворення таких дефектів як 

газова пористість, накопичення неметалевих включень(НВ) і т. д. 

 Тому в наш час для виплавки більш чистих металів отримали прак-

тичне застосування такі методи спеціальної електрометалургії як ЕШП, ВІП, 

ЕПП, ВДП, ПДП, а також їх комбінації. Наприклад – плазмово-індукційна 

плавка (ПІП). Використання методів спеціальної електрометалургії дозволяє 

отримувати високоякісні виливки із спеціальних сталей і сплавів, а також 

чистих металів. 

 Плавка в установках ЕШП сприятливо впливає практично на всі групи 

марок сталей і сплавів.  Метал ЕШП чистіший ніж метал ВДП за вмістом 

сульфідних, силікатних і точкових включень, однак поступається по забруд-

неності газами, кольоровими металами та глобулярними включеннями. Пере-

ваги ЕШП: простота обладнання, можливість отримання зливків і виливків 
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різного перетину і конфігурації. Цей спосіб кращий за інші способи рафіную-

чого переплаву підходить для масового виробництва. Питомі витрати елек-

троенергії при ЕШП складають 1-3 кВтгод/кг [1]. 

 В наш час для виробництва виливків відповідального призначення та 

великих ковальських виливків використовується метод ВДП. Будова зливка 

ВДП відрізняється високою щільністю і однорідністю, що особливо важливо 

для авіації, ядерної енергетики. 

 В результаті ВДП значно покращується реформованість, гарячому стані 

жароміцних сплавів, підвищується чистота і полірованість нержавіючих ста-

лей. ВДП являється одним із найбільш економних по енергетичних показни-

ках процесів спеціальної електрометалургії  (питомий розхід електроенергії 

0,8-1,2 кВтгод/кг).  

 Перспективним напрямком в розвитку ВДП є переплав тугоплавких ме-

талів, таких як вольфрам, молібден, ніобій, тантал, титан і інші. Переплав 

проводиться за двома схемами: з витратним або невитратним електродами. 

Недоліком першої схеми є складність в формуванні витратного електрода, 

другої – ймовірність забруднення металу матеріалом невитратного електрода 

[1,6]. 

 Вигідно відрізняється від перерахованих способів плавки – електронно-

променева. Особливо перспективними є установки з так званим холодним по-

дом або ЕППЄ – електронно-променеві печі з проміжною ємністю. Процес 

проходить у вакуумі при тиску не більше 13,3 Па, що приводить до суттєвого 

зниження вмісту легкоплавких домішок: Zn, P, As, Si, Bi, а також домішок 

впровадження: C, S, P і інші. Несприятливим фактором при ЕПП  високоле-

гованих сталей і сплавів на залізній і нікелевій основі є випаровування еле-

ментів з високою пружністю пари: Cr, Mn, РЗМ, ЛЗМ і самої основи. В ціло-

му із кожної тонни металу, що рафінується випаровується, приблизно, 20-50 

кг розплаву. Цей вид спеціальної електрометалургії  відрізняється порівняно 

високими витратами електроенергії (2-3 кВтгод/кг) [9].  В сучасних умовах 

ЕПП – ЕППЄ застосовуються переважно при переробці тугоплавких металів, 
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таких як титан, молібден, ніобій і інші. Особливе місце у виробництві 

спеціальних сталей і сплавів відповідального призначення займає ВІП. 

Сортамент ВІП – жароміцні сплави, що використовуються при виготовленні 

лопаток, клапанів, роторних дисків турбін і інших деталей реактивних дви-

гунів, які дуже чутливі до домішок газів і кольорових металів. Після пере-

плавів в ВІП підвищуються не тільки експлуатаційні властивості, але й плас-

тичність при гарячій обробці. Завдяки цьому з’явилась можливість обробляти 

недеформовані кобальтові сплави. Жароміцні сплави, що виплавляються в 

вакуумно-індукційних печах невеликої ємності, розливають в вакуумі ливар-

ні форми. В великих печах можна отримувати жароміцні сплави у вигляді ве-

ликих зливків (2,5 т), які в подальшому переплавляють у ВДП і ЕПП [10]. 

 ВІП вигідно відрізняється від ВДП можливістю переплаву кускової 

шихти, значно меншим угаром РЗМ і ЛЗМ. Знижують потенціал ВІП наступ-

ні недоліки:  

1) Дороговизна і складність вакуумного обладнання; 

2) Можливість забруднення металу матеріалом футерівки; 

3) Невеликі об’єми виплавки металу (до 2 -2,5 т); 

4) Підвищені питомі витрати електроенергії (2,27-2,55 кВтгод/кг). 

 Літературний огляд способів спеціальної металургії показав, що най-

більш надійним є ВДП. 

 Висока вартість та інші перераховані недоліки ВДП і ВІП висувають на 

перший план такий спосіб як плазмово-дугова гарнісажна плавка (ПДГП). 

Вона має ряд переваг [2]: 

1) простота обладнання (можливість реконструкції дугових сталеплавиль-

них печей ємністю 5-6 т); 

2) використання інертної атмосфери, що дозволяє знизити вміст азоту і 

кисню в металі, а також розкислювачів і модифікаторів. 

3) можливість використання для виплавки сталей і сплавів кускової ших-

ти і лому; 
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4) плавне регулювання потужності нагріву; 

5) мінімальний угар легуючих елементів; 

6) порівняно низькі питомі витрати електроенергії (0,9-1,2 кВтгод/кг). 

 В табл. 1.1 приведені дані про якість металу, виплавленого різними 

способами [2,3]. 

 Таблиця 1.1 - Ступінь забруднення сталі Х18Н12, виплавленої різними 

способами 

Спосіб 

переплаву 

Вміст газів (масова 

частка), % 

Загальний 

вміст 

включень, 

% 

Склад включень (масова частка), % 

[O] [N] [H] SiO2 MnO FeO Cr2O3 Al2O3 

Вихідний, 

розкислювач 

Si 

0,012 0,24 0,00099 0,035 57,24 0,86 0,76 10,22 32,94 

ЕШП, 

кислий шлак 
0,014 0,017 0,001 0,022 63,65 1,6 - 16,6 17,98 

ЕШП, 

основний 

шлак 

0,003 0,016 0,001 0,0074 7,4 - - 10,31 82,29 

ВДП 0,0044 0,02 0,0028 0,0153 49,3 2,33 2,07 3,47 42,89 

ПДП 0,0044 0,029 0,0029 0,01 58,45 1,43 - 19,01 20,81 

Вихідний, 

розкислювач 

Al 

0,0019 0,054 0,001 0,096 13,34 - 2,68 4,1 19,9 

ЕШП 0,0032 0,057 0,00087 0,0107 29,05 8,3 2,51 3,41 56,74 

ВДП 0,0009 0,045 0,00023 0,0078 8,49 - - 18,05 73,48 

ПДП 0,0008 0,051 0,00041 0,0081 13,15 - - 7,32 72,5 

 Регулювання тиску в камері печі дозволяє здійснювати ефективну дега-

зацію металу без використання дорогого вакуумного обладнання. Разом з тим 

більш високий тиск над розплавом, порівняно з вакуумними агрегатами, до-

зволяє значно зменшити втрати металу при плазмовій плавці [1]. 
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Плазмово-дугові печі в залежності від умов плавки і розливання металів 

можна розділити на дві групи [4]: 

- печі для плавки і розливання металів в неконтрольованій атмосфері; 

- печі для плавки і розливання металів в контрольованій атмосфері. 

 До першої групи відносяться печі з керамічним подом. Ці печі і спосіб 

плавки вирізняються високими техніко-економічними показниками, такими 

як:  

 висока продуктивність (1,0 – 2,5 кг/хв. в печі потужністю 100 кВт); 

 відсутність забрудненості металу вуглецем, азотом і воднем із атмосфе-

ри печі; 

 високий ступінь рафінування металу; 

 знижений угар легуючих елементів. 

 Застосування плазмово-дугових печей з керамічним подом найбільш 

раціональне для виплавки високоякісних низько вуглецевих і азотовмісних 

сталей, жароміцних сплавів, переплаву відходів різних металів. 

 В зв’язку з низьким парціальним тиском оксиду вуглецю в пічній атмо-

сфері швидкість реакції розкислення збільшується. Найбільш інтенсивно ця 

реакція протікає в зоні анодної плями. 

 Дані про результати переплаву в плазмово-дуговій печі свідчать про те, 

що парціальний тиск оксиду вуглецю набагато нижче значень, що відповіда-

ють рівноважній кривій при тиску 10
5
 Па та відповідає парціальному тиску в 

печах ВДП при тиску 2,66 Па. 

 В плазмових печах цього типу внаслідок низького угару можна виплав-

ляти сталі і сплави з дуже вузьким допуском по хімічному складу. Досягну-

тий низький вміст кисню дозволяє знизити витрати розкислювачів, що гаран-

тує підвищення ступеня чистоти матеріалів, що виплавляються по неметале-

вим включенням, а також механічним властивостям, що дає змогу спів стави-

ти її з властивостями тієї ж марки сталі, виплавленої в вакуумно-індукційних 

печах. 
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До першої групи також відноситься плазмово-індукційна плавка. Вико-

ристання плазмового нагріву в індукційних печах забезпечує  досить високу 

швидкість плавки, а також рівномірний розподіл температурив об’ємі тигля, 

що приводить до прискорення всіх технологічних операцій по проведенні 

плавки та розливання металів. До другої групи плазмово-дугових печей від-

носяться закриті печі тигельного типу з одним або (і) декількома плазмотро-

нами. Багатоплазмотронна схема нагріву, розроблена в ІЕЗ ім. Є. О. Патона 

НАН України з радіальним розташуванням плазмотронів має ряд переваг. 

Схема дозволяє, в залежності від необхідності розосередити підвід тепла по 

поверхні ванни або сконцентрувати його у визначеній зоні, регулювати обіг-

рів різних ділянок ванни рідкого металу. 

 Важливою перевагою такого типу печей є можливість проведення про-

цесу плавки при збитковому тиску газу в камері до 410
5
 Па, що є різновидом 

автоклавного лиття. 

 Автоклавний спосіб лиття розширює можливості керування газоуса-

дочними, лікваційними та іншими процесами при формуванні структури ви-

ливків для підвищення щільності та покращення інших фізико-механічних 

властивостей литих металів. Особливо важливі ці властивості автоклавного 

лиття при переплаві відходів тугоплавких металів (молібден, вольфрам, ніо-

бій, тантал і ін.) і отримання із них фасонних виливків. 

 Аналіз літератури показує, що головним сортаментом плазмово-дуго-

вих печей з керамічним подом є вироби з нержавіючих, жароміцних сталей і 

сплавів, що призначені для роботи в агресивних середовищах при звичайних 

або високих температурах. Основними вимогами, що пред’являються до цієї 

групи сталей є корозійна стійкість (можливість протистояти дії агресивного 

середовища при звичайній температурі) та жаростійкість (опір дії газового 

середовища або високотемпературної пари). Жаростійкі сталі і сплави, як 

правило, повинні бути жароміцними, тобто здібні протистояти при високій 

температурі протягом заданого часу руйнування і повзучості (постійній і під-

силюючої протягом часу деформації під дією постійного навантаження). Ко-
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розійна стійкість сталі в різних середовищах залежить від її складу, структур-

ного стану, активності корозійного середовища та навантажень, що на неї ді-

ють. 

 Довговічному збереженню міцності при високій температурі сприяє 

гальмування дифузійних процесів, що досягається оптимальним легуванням. 

В жароміцних сплавах зміцнювальною фазою разом з карбідами хрому є 

карбіди ванадію, молібдену, вольфраму, а також інтерметалідні сполуки [5]. 

 Добавки тугоплавких елементів: молібдену, вольфраму, ніобію, танта-

лу, гафнію стабілізує зміцнюючу фазу, так як ці елементи підвищують темпе-

ратуру рекристалізації і послаблюють дифузійні процеси. Їх дія підсилюється 

якщо вводиться декілька елементів, що послаблюють дифузію. Тому жаро-

міцні сплави легують, як правило, набором елементів. Хімічний склад коро-

зійностійких, жаростійких і жароміцних сталей і сплавів приведений в табл. 

1.2. 

 Таблиця 1.2 - Хімічний склад корозійностійких, жаростійких і жаро-

міцних сталей і сплавів 

Марка сталі, 

сплаву 

Вміст елементів, % мас. 

С Si Mn Cr Ni Ti Al W Mo Nb V S P Fe 

15Х12ВМБР 

0,15 

- 

0,22 

<0,5 <0,5 

11 

- 

13 

- - - 

0,4 

- 

0,7 

0,5 

- 

0,6 

0,2 

- 

0,4 

0,15- 

0,3 
0,025 0,03 осн. 

15Х12ВНМФ 

0,12 

- 

0,18 

<0,4 0,9 

11 

- 

13 

0,4 

- 

0,8 

- - 

0,7 

- 

1,1 

0,5 

- 

0,7 

- - 0,025 0,04 осн. 

45Х14Н14В2М 

0,4 

- 

0,5 

<0,8 <0,7 

13 

- 

15 

13 

- 

15 

- - 

2 

- 

2,8 

0,25- 

0,4 
- - 0,02 0,035 осн. 

03Х16Н15М3 
до 

0,03 
<0,6 <0,8 

15 

- 

17 

14 

- 

15 

- - - 

2,5 

- 

3 

- - 0,015 0,02 осн. 

ХН57МВТЮ <0,1 <0,6 <0,5 

19 

- 

22 

осн. 
1,7 

- 1,9 

2,4 

- 

2,9 

5,5 

- 

7,5 

2,5 

- 

4 

- 0,31 0,015 0,009 0,015 
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 Останнім часом жароміцні сталі і сплави легують малими добавками 

(0,03-0,3%) рідкоземельних металів (РЗМ), таких як ітрій, церій, цирконій, 

лантан і гафній. Це призводить до покращення службових властивостей 

матеріалів що легуються, що пов’язане з впливом РЗМ на чистоту границь 

зерен від оксидів сульфідів. Зокрема, добавки ітрію і гафнію в жароміцні 

сплави покращують адгезію окалини до металу [6].  

Механічні властивості спеціальних сталей і сплавів приведені в табл. 

1.3. 

 Таблиця 1.3 - Механічні властивості спеціальних сталей і сплавів 

Марка σв, МПа σ0,2, МПа δ, % ψ, % KCV 

10Х12Н2ВМФ 1100-1300 900-1000 8-12 50-60 0,6-1,2 

ХН67МТЮБ 1050 650 25 25 - 

ХН55ВМТФКЮ 1200 850 12 20 - 

45Х14Н14В2М 720 320 20 35 0,5 

З приведених в таблиці даних видно, що сталі відрізняються як за ха-

рактеристиками міцності (різні границі міцності та текучості), так і за харак-

теристиками пластичності (відносне звуження і подовження). В зв’язку з цим 

кожна марка сталі призначена для виготовлення деталей, що працюють в ви-

значених умовах і виконують певні функції. Слід відмітити, що особливе міс-

це серед спеціальних сплавів мають сплави на нікелевій основі, призначені 

для роботи при температурах від 700 до 1100 С. Їх використовують в газо-

вих турбінах двигунів літаків, кораблів, енергетичних установок, при 

виготовленні деталей ракетно-космічної техніки, в нафтохімічному 

обладнанні. Різко збільшилось застосування цих сплавів і при виготовленні 

стаціонарних газових турбін. 

Сучасні жароміцні сплави на нікелевій основі мають мають у своєму 

складі кілька елементів. В них входить 7-9 основних легуючих елементів і ве-

лика кількість домішок. Багато з легуючих елементів, розчинених в нікелі та 

ніхромі, являються ефективними зміцнювачами і підвищують опір повзучості 

сплавів на основі нікелю [7]. 
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Області застосування корозійностійких, жаростійких та жароміцних 

сталей і сплавів, а також максимальні температури, при яких можлива довго-

часна експлуатація виробів з них, приведені в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 - Області застосування корозійностійких, жаростійких і 

жароміцних сталей і сплавів 

Марка Призначення 

Максимальна 

температура, що 

рекомендується при 

довготривалому 

використанні (до 

10000 год.), С 

Температура 

початку 

інтенсивного 

окалиноутворення 

в повітряному 

середовищі, С 

15Х12ВНМФ Ротори, диски 580 750 

18Х12ВМБФР Поковки, лопатки 600 750 

09Х14Н16Б 

Труби парогене-

раторів і устано-

вок надвисокого 

тиску 

650 850 

45Х14Н14В2М 

Клапани моторів, 

деталі трубопро-

водів 

650 850 

09Х16Н15М3Б 

Труби паро нагрі-

вачів і трубо про-

водів високого 

тиску 

350 850 

ХН57МВТЮ Лопатки, корпуси 850 1000 

ХН55МВЮ 
Лопатки, диски 

турбін 
900 1050 

ХН56ВМТЮ 
Високонаванта-

жені деталі 
950 1100 



24 

 

Таким чином, жароміцність, жаростійкість і інші характеристики 

сплавів на нікелевій основі пов’язані з оптимізацією їх складу за співвідно-

шенням легуючих елементів, що входять в матричний γ-твердий розчин і 

зміцнюють інтерметалідні, карбідні та боридні фази. Вибір складу сплаву 

слід проходити з врахуванням його робочої температури, напруги, агресив-

ності середовища, ресурсу і режиму роботи. 

 В сплави, призначені для роботи при порівняно невисоких температу-

рах (750 – 850 С) довгий час, вводять підвищений вміст хрому (до 20 %), мо-

лібдену і вольфраму (10-12 % сумарно), титану, алюмінію, ніобію (8-10%). 

Це дає можливість отримати велику кількість зміцнюючої -фази і жароміц-

ність матриці. 

 Часто при виплавці вищевказаних матеріалів введення РЗМ і ЛЗМ у-

труднено через різницю температур плавлення і густини їх і основи сплаву. 

Тому РЗМ в сталі вводять у вигляді феросплавів (фероцерій, мішметал) або 

лігатур типу ГФН-10 (гафній – нікель). Це дозволяє зекономити дорогоцінні 

метали за рахунок більш повного їх засвоєння основою сплаву. При розливці 

цих сплавів слід здійснювати захист інертними газами потоку металу і по-

верхні металу у виливниці від вторинного окислення [5]. 

 В сучасній техніці нікелеві жароміцні сплави працюють на межі своїх 

температурних можливостей (робочі температури часто досягають 0,8 – 0, 85 

температури солідусу). Тому найважливішого значення набуває підвищення 

температурного рівня сучасних жароміцних сплавів, їх надійності і довговіч-

ності. Це здійснюється за допомогою освоєння нових технологічних проце-

сів, таких як направлена кристалізація, вирощування деталей в монокристал-

лічному стані, використання сплавів, зміцнених дисперсними частками окси-

дів [7,8]. 

 При більш високих температурах експлуатації  (вище 1100 С) необ-

хідно застосування тугоплавких металів: ніобію, молібдену, танталу і сплавів 

на їх основі [3]. 
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Отже, вироби з нержавіючих, жароміцних сталей і сплавів, що призна-

чені для роботи в агресивних середовищах при звичайних або високих темпе-

ратурах, є головним сортаментом плазмово-дугових печей. 

Регулювання тиску в камері печі дозволяє здійснювати ефективну дега-

зацію металу без використання дорогого вакуумного обладнання. Разом з тим 

більш високий тиск над розплавом, порівняно з вакуумними агрегатами, до-

зволяє значно зменшити втрати металу при плазмовій плавці. 

Основними вимогами, що пред’являються до цієї групи сталей є коро-

зійна стійкість та жаростійкість. Довговічному збереженню міцності при ви-

сокій температурі сприяє гальмування дифузійних процесів. Молібден, ніо-

бій, вольфрам, тантал, гафній стабілізує зміцнюючу фазу, так як ці елементи 

підвищують температуру рекристалізації і послаблюють дифузійні процеси. 

РЗМ в сталь вводять у вигляді феросплавів або лігатур. Це дозволяє зе-

кономити дорогоцінні метали за рахунок їх засвоєння основою сплаву краще. 

Застосування ніобію, молібдену, танталу і сплавів на їх основі доцільно 

використовувати при більш високих температурах експлуатації металу. 

Метою досліджень є розробка технології виплавки високолегованих ко-

розійностійких сталей в плазмово-дуговій установці УПК-50 та УП-109. 

В дослідженнях потрібно вирішити такі задачі: 

1. Обгрунтувати доцільність застосування плазмово-дугової плавки для 

отримання високолегованих корозійностійких сталей. 

2. Розробити технологічну схему операцій для виплавлення корозійно-

стійких сталей в плазмово-дуговій установці УПК-50 та УП-109, що за без-

печує отримання металу стабільного хімічного складу. 

3. Показати зміну вмісту кисню в залежності від часу витримки металу 

при різних добавках розкислювача в Cr-Ni сталі. 

4. Показати ступінь засвоєння алюмінію в сталі в залежності від темпе-

ратури металу. 

5. Навести термодинаміку розкислення алюмінієм корозійностійких 

сталей. 
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2 Методика проведення експериментів 

 До фізичної, хімічної і структурної однорідності, рівню і стабільності 

механічних властивостей спеціальних сталей і сплавів, що застосовуються в 

енергетичному машинобудуванні, висуваються підвищені вимоги. Одним з 

ефективних методів покращення якості сплавів є їх розкиснення і мікролегу-

вання хімічно активними елементами і сплавами на їх основі. При цьому все 

більше уваги надається елементам третьої і четвертої груп: ітрію, церію, цир-

конію, гафнію [5]. 

 Рафінування металу від газових домішок і неметалевих включень, а та-

кож легування рідкісними елементами приводить до підвищення таких влас-

тивостей як високотемпературна корозійна стійкість, довгострокова високо-

температурна міцність і пластичність [11]. 

 

2.1 Вибір матеріалів для проведення досліджень 

 Сучасне енергетичне машинобудування використовує різні типи сталей 

і сплавів, здатних виконувати визначені функції і протягом довгого часу збе-

рігати свої фізико-хімічні властивості. 

 До таких сталей відносяться нержавіючі, тобто стійкі в атмосферних у-

мовах і окислювальних середовищах. Представниками цього класу сталей є 

сталь 05Х12Н2М і жаростійка корозійностійка сталь 07Х12НМФБР, які за-

стосовуються для виготовлення трубних заготовок і труб. 

 Клас хромонікелевих сталей в даній роботі представлені сталями 

05Х14Н15М3Ц і 08Х18Н12Б, що використовується для виготовлення різної 

запірної апаратури (наприклад, вентилі, засувки). 

 Окремим класом матеріалів є нікель-хромові сплави, в яких досягнуто 

поєднання раніше неможливих властивостей, таких як високотемпературна 

корозійна стійкість, довготривала високотемпературна міцність і пластич-

ність. Цей клас матеріалів представлений сплавом (ЧС-57). Хімічний склад 

перерахованих марок представлений в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 - Хімічний склад досліджуваних матеріалів 

Марка матеріалу 

Масова частка елементів, % 

Mn Cr Ni Mo Nb V W Fe 

Розрахункова не більше 

B Zr Y Hf Ce Si C S P N Al 

ХН55МВЦ 

(ЧС-57) 

1,3 

- 

1,74 

18 

- 

20 

53 

-  

56 

5-7 - - 

2 

- 

3 

Ін. - 

0,1 

- 

0,15 

0,05 0,05 0,05 0,25 0,04 0,01 0,005 0,03 0,15 

05Х14Н15М3Ц 

1,4 

- 

1,7 

13 

- 

15 

14 

- 

16 

2-3 - - - Ін. - 0,15 - - - 0,3 0,05 0,02 0,025 0,03 - 

07Х12НМФБР 

0,3 

- 

0,8 

11,5 

- 

13 

0,8 

- 

1,3 

0,8 

- 

1 

0,1 

- 

0,2 

0,1 

- 

0,2 

- Ін. 0,005 - - - - 0,2 

0,05 

- 

0,08 

0,02 0,02 0,03 0,1 

05Х12Н2М 

0,3 

- 

0,8 

11,5 

- 

13 

1,4 

- 

2 

0,8 

- 

1 

- - - Ін. - - - - - 

0,17 

- 

0,37 

0,05 0,02 0,02 0,03 0,1 
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 2.2 Обладнання для проведення досліджень 

 2.2.1 Плазмово-дугова піч УПК-50 

 Комплекс робіт для отримання оптимальних режимів розкислення спе-

ціальних сталей і сплавів проводився в плазмово-дуговій печі з керамічним 

тиглем УПК-50. Конструкція печі приведена на рис. 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Плазмово-дугова піч УПК-50: 

1 - склепіння; 2 - корпус; 3 - плазмотрони; 4 - механізм вертикального 

переміщення; 5 - джерело живлення; 6,7,8 - ущільнення; 9,17 - газовий за-

твор; 10 – механізм відбору проб; 11 - ресивер; 12 - печі «Суол»; 13,14 – рота-

метри; 15 - зливний носок; 16 - виливниця.  

 Плазмово-дугова установка УПК-50 представляє собою піч, що склада-

ється із водоохолоджувального склепіння 1 і корпуса 2, робоча поверхня 

яких футерована хромо-магнієвою цеглою та магнезитовим порошком. На 

поворотному склепінні печі встановлені три плазмотрони ПД-71 конструкції 

ОКБТ ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України загальною потужністю 120 кВт з 

механізмом вертикального переміщення 4. Живлення плазмотронів здійсню-

ється за допомогою джерела живлення змінного струму А1458 5. Герметич-

ність печі досягається застосуванням ущільнювачів у з’єднаннях плазмотрон-

ни – склепіння 6, холодильник – корпус 7,склепіння – корпус 8 [4,5]. 
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 Система газопостачання печі УПК-50 складається з накопичувача 11, 

нагрівальних печей «Суол» 12. Розхід плазмоутворюючого газу контролюєть-

ся ротаметрами РС-5 13 і РС-3 14. 

 Електричні параметри контролювали приладами, встановленими на 

пульті керування. 

 Злив металу здійснювали механізмом нахилу печі навколо її осі на 75.  

Випуск металу здійснювали через зливний отвір 15 в мідну виливницю 16. 

Захист струменя металу при випуску від вторинного окислення здійснювали 

обдуванням аргоном. 

Експерименти по отриманню лігатур і плавки чистих тугоплавких ме-

талів здійснювали на установці УПГ-1Л, яка була створена на базі плазмово-

дугової печі УПП-3 [13]. Будова установки приведена на рис. 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 - Схема установки УПГ-1Л з системою газоочищення: 

1 - заготовка; 2 - плавильна камера; 3 - плазмотрон; 4 - тигель; 5 – ви-

ливниця; 6 - система газоочистки. 

В якості вихідної шихти для виплавлення сталей і сплавів були вико- 

ристані армко-залізо, хром металічний марки ХО, нікель катодний марки НО, 
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марганець металічний МР-1, молібден в штабиках марки МШ-1, первинний 

кусковий алюміній, порошковий алюміній ПА-1, церій металевий, йодидний 

цирконій, вольфрам спечений, гафній у вигляді лігатури ГФН-10, ітрій ИТМ-

3, ферованадій ФВ-0, фероніобій ФН-0. 

Геометрія робочого простору печі повинна забезпечувати мінімум теп-

лових втрат, рівномірне теплове навантаження всієї поверхні вогнетривкої 

футерівки і її високу стійкість, а також сприятливі умови для протікання ме-

талургійних процесів. Весь плавильний об’єм плазмово-дугової печі ділиться 

на три частини: простір під склепінням, ванну та вільний простір. 

 Ванна – це та частина об’єму, в якій знаходиться метал і шлак. Розміри 

ванни повинні бути такими, щоб у ній можна було помістити необхідну кіль-

кість рідкого металу і шлаку, щоб при цьому залишався запас 10-15 % об’є-

му, що необхідний для введення розкислювачів, модифікаторів і ін. Вважа-

ється, що оптимальною є сферо-конічна форма ванни з нахилом конічної час-

тини до горизонталі під кутом 45. 

 В геометрії ванни важливе відношення між глибиною hв і діаметром 

дзеркала металу Dв. Чим менша глибина і більша поверхня дзеркала, тим 

більша питома реакційна поверхня метал – шлак, і тим швидше проходить 

рафінування металу шлаком. З цієї точки зору, ванна повинна бути мілкою, і 

рекомендоване відношення діаметру ванни до її глибини 5/6. 

 Однак, використання різних методів інтенсифікації фізико-хімічних 

процесів в печі і позапічне рафінування синтетичними шлаками, продувка 

аргоном і ін., дозволяє вже зараз отримувати високоякісний метал в печах з 

відносно малою поверхнею поділу метал-шлак. 

 Діаметр дзеркала ванни однозначно визначає діаметр вільного просто-

ру. Висоту вільного простору визначають, виходячи з необхідності розмісти-

ти повний об’єм завалки і при цьому отримати мінімум теплових втрат через 

бокову поверхню. Висота вільного простору в значній мірі визначає і інтен-

сивність опромінення склепіння дугами. Тому, при визначенні висоти необ-

хідно виключити можливість надмірного прогріву найбільш гарячої цен-
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тральної точки склепіння. Виконання цих вимог забезпечується при відноше-

нні Hск/Dв = 0,5. 

 Простір під склепінням (випуклість склепіння) в холодному стані ви-

значається діаметром склепіння і приймається для хромомагнезитового скле-

піння відношенням: 

hск. = (0,1…0,12) Dск. 

 

2.2.2 Вибір вогнетривких матеріалів для футеровки печі 

 При виборі вогнетривких матеріалів для футеровки плазмово-дугових 

печей необхідно враховувати, що окремі ділянки футерівки працюють в різ-

них умовах. Для виплавки досліджуваних сталей використовували футерівку 

із основних матеріалів. Їх фізичні і технологічні характеристики приведені в 

табл. 2.2 [14]. 

Таблиця 2.2 - Основні характеристики вогнетривких матеріалів 

Назва 

вогнетрив-

кого 

матеріалу 

Вогне-

трив-

кість, 

С 

Межа 

міцності на 

стискання, 

кгс/см2 

Температура 

початку дефор-

мації під 

навантаженням, 

кгс/(см2С) 

Максималь- 

на робоча 

температура, 

С 

Термо-

стійкість 

Густина, 

г/см3 

Температура 

плавлення, 

С 

Гранична 

температура 

застосування в 

окислюваль-

ному 

середовищі, С 

Магнезитова 

цегла (MgO) 
2000 400-800 1500 1700 Недостатня 3-3,2 2100 2000 

Плавлена 

магнезитова 

цегла 

2800 400-550 1650-1700 1850 Задовільна 3,5-3,6 2800 2400 

Магнезито-

хромова 

термостійка 

цегла (сплав 

MgO+Cr2O3) 

1950-2000 400 1450-1500 1750 Хороша 3,5-3,6 2200  

Двооксид 

цирконію 

(ZrO2) 

    Задовільна 5,62 2280 2500 

Двооксид 

цирконію 

плавлений 

(ZrO2) 

    Хороша 6,1 2700 2500 
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Продовження табл. 2.2 

Двооксид 

торію (ThO2) 
    Хороша 9,69 3050 2700 

Двооксид 

титану(TiO2) 
    Задовільна 4,24 1825  

Двооксид 

церію(CeO2) 
    Задовільна 7,13 2750  

На вітчизняних заводах для виготовлення основної футерівки 

використовують, в основному, магнезитовий порошок. Його якість залежить 

від хімічного і гранулометричного складу, а також від густини, що дозволяє 

робити висновки про ступінь випалювання порошку. 

 Випалювання при температурі до 800-1000 С дає каустичний магне-

зит, до 1500-1600 С – спечений металургійний магнезит. З підвищенням 

температури випалювання здатність оксиду магнію до гідратації (поглинан-

ню вологи) зменшується, і при нагріванні до температури 1600 – 1650 С о-

тримуємо плавлений магнезит-переклаз. Магнезит-переклаз термодинамічно 

більш стійкий до оксидів титану, ніж оксид алюмінію чи діоксид цирконію. 

Теплоту утворення оксиду магнію можна порівняти з теплотою утворення ді-

оксиду торію. Висока температура плавлення оксиду магнію, рівна 2800 С, 

забезпечує підвищену вогнетривкість виробів з неї [14,15]. 

 Вміст домішок в магнезитових порошках, що використовуються для 

набивки дна і заправки відкосів електропечей, не перевищує 2,5 – 4 % - по 

CaO, 4 – 5 % - по SiO2. Втрати при прокалюванні знаходяться в межах 0,6 - 

0,8%. Зерновий склад магнезиту знаходиться в наступних межах: 1,0 – 1,5 

мкм – не більше 60 %, 1,5 – 3 мкм не більше 20 %, до 1 мкм – 20 % [15]. 

 Для виготовлення склепіння використовують вогнетривкі випалені 

магнезито-хромові вироби, виготовлені із магнезитового порошку і хромової 

руди. Стіни плавильного простору викладають хромомагнезитовою цеглою. 

 Хромомагнезитові вогнетриви виготовляють із хроміту (Cr2O3FeO при 

вмісті 67,9 % Cr2O3, і 32,1 % FeO) і металургійного магнезиту при вмісті в 

шихті 50-60 % хроміту і 40-50 % металургійного магнезиту. Основні 
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властивості хромомагнезитових виробів: висока вогнетривкість (1950 С), 

порівняно невисока температура початку деформації (1450 – 1530 С), висока 

стійкість до дії основних і кислих шлаків. Для зв’язки магнезитового порош-

ку при футеруванні склепіння і дна, використовується суміш каоліну і рідко-

го скла в складі 10 % і 5 % від загальної футерувальної маси відповідно [14]. 

 В порівнянні з іншими високовогнетривкими оксидами магнезит має 

високий коефіцієнт термічного розширення і, як наслідок, біль низьку 

термостійкість. Тому, після футерування печі проводять її ступеневе обпалю-

вання за наступною схемою: дві зміни – довільна сушка, дві зміни – сушка 

газовими пальниками, одна зміна – робота на графітову плиту, промивна 

плавка. Промивна плавка для хромистих і хромонікелевих сталей проводи-

лась армко-залізом, а для сплаву ХН55МВЦ – нікелем. При виконанні запро-

понованої схеми футерування з вибраних матеріалів стійкість футерівки в 

даних дослідженнях складала 30-50 плавок [14]. 

 

2.2.3 Плазмово-дугова гарнісажна установка УП-109 

В даній роботі плазмово-дугова установка УП-109 призначена для 

виплавки сталі 08Х18Н12Б до 30 кг і передбачає розплавлення витратної 

заготовки в атмосфері аргону при збитковому тиску і заливання рідкого 

металу в ливарні форми.  

Установка УП-109 представляє собою щільну вакуумну камеру. 

 Всередині камери встановлений водоохолоджувальний мідний тигель  і 

ливарна форма. Зверху на камері розташовані плазмотрони, що отримують 

живлення від джерела А 1458.  

 Розплавляємо заготовку, завантажену попередньо в механізм подачі, в 

тигель, а потім  а потім заливаємо рідкий метал в форму. Процес переплаву 

проходить в контрольованій газовій атмосфері, яка забезпечується установ-

кою рециркуляції.  

Управління процесом здійснюється зі шафи керування. 
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При проходженні практики на ІЕЗ ім. Є. О. Патона було розглянуто 

конструкцію плазмово-дугової ливарної установки типу УП – 109, яка пред-

ставлена на рис. 2.3 [16]. 

 
Рисунок 2.3 - Плазмово-дугова ливарна установка типу УП-109: 

1 – механізм переміщення витратної заготовки; 2 – шток механізму 

переміщення витратної заготовки; 3 – бункер з флюсом; 4 – витратна заго-

товка; 5 – гарнісажний тигель; 6 – плавильна камера; 7 – ливарні форми; 8 – 

механізм повороту ливарного столу; 9 – візок; 10 – карусель; 11 – візок; 12 – 

плазмотрони; 13 – площадка обслуговування камера розливання. 

 



35 

 

Технічні характеристики УП-109 приведені в табл. 2.3 [1]. 

Таблиця 2.3 - Технічні характеристики установки УП-109 

Разовий злив рідкого металу, кг 30 

Максимальна маса виливки, кг 20 

Максимальні розміри ливарних форм, мм:  

Довжина 400 

Ширина 250 

Висота 400 

Кількість ливарних форм на каруселі, шт. 2 

Розміри витратної заготовки, мм:  

Діаметр до 240 

Довжина до 650 

Максимальна маса витратної заготовки (по 

сталі), кг 

230 

Швидкість переміщення витратної 

заготовки, мм/хв.: 

5 – 10 

Робоча 4-44 

Маршева 260 

Потужність трансформатору, кВ*А 120 

Напруга мережі живлення, В 380 

Габаритні розміри, мм  

                                        Довжина 3000 

                                        Ширина 2000 

                                        Висота 1500 

Маса, кг 2000 

 

2.2.3.1 Розрахунок розмірів тигля 

Геометричні розміри гарнісажних тиглів ПДГП розраховують, виходя-

чи із заданої маси рідкого металу в кінці плавки Мр.ме.. Досвід використання 
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гарнісажних печей рекомендує для водоохолоджуваних мідних тиглів печей 

малої та середньої місткості Нв= Dв/3 .  

Для установки типу УП-109 разовий злив рідкого металу становить 30 

кг.  

При оптимальному відношенні діаметра ванни Dв до її висоти Нв  

середній діаметр ванни дорівнює: 

𝑉м.в =
Мр.ме.

𝛾р

=
𝜋 𝐷в

2𝐻в

4
=

𝜋 𝐷в
2𝐷в

4 ∙ 3
=

𝜋 𝐷в
3

12
                           (2.1) 

де 𝛾р – густина рідкого металу, кг/м
3
; 

          Мр.ме - маси рідкого металу в кінці плавки, кг. 

Звідси, Dв = √
12 Мр.ме

π γ
р

3
                                                                                        (2.2) 

Dв = √
12 ∙ 30

π ∙ 7,9 ∙ 103

3

= 0,244 м. 

Висота металевої ванни: 

Нв = Dв/3                                                    (2.3) 

Hв = 244 / 3 = 0,0813 м. 

Середній діаметр тигля визначають за виразом: 

Dт.ср = Dв  + 2∙ г.бок                                             (2.4) 

де  г.бок – товщина гарнісажу на стінці тигля ( г.бок = 0,03Dт.ср). 

Схема тигля представлена на рис. 2.4. 

Dт.ср = Dв /0,94 = 0,244 / 0,94 = 0,255 м. 

Висота тигля: 

Нт=1,25∙( Нв+ г.дн.)                                           (2.5) 

де  г.дн – товщина гарнісажу на дні тигля ( г.дн = 0,2∙Dт.ср). 

Нт= 1,25∙ (0,0813 + 0,2∙0,255)  = 0,165 м. 

Товщину стінки тигля приймаємо  т = 0,04 мм. 

Менший діаметр тигля, м: 

dт = Dт.ср – х = Dт.ср – Hт∙tg 15                              (2.6) 
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dт = 0,255 – 0,165∙0,2679 = 0,22 м. 

Більший діаметр тигля, м: 

Dт = Dт.ср + x                                               (2.7) 

Dт = 0,255 + 0,0442 = 0,3 м. 

Рисунок 2.4 - Схема тигля 

  

 2.2.3.2 Тепловий баланс процесу плавлення 

 Потужність, яка потрібна для нагрівання, розплавлення і перегрівання 

металу, кВт [17]: 

𝑄ме = (Ср∆𝑡1 + 𝑞пл + 𝐶рід∆𝑡2) ∙
𝑚

𝜏
                                 (2.8) 

𝑄ме = ( 584 ∙ (1427 − 20) + 302172 + 700 ∙ (1482 − 1427)) ∙
32,79

900
=

= 42349 Вт. 

де  Ср – питома теплоємність матеріалу при температурі плавлення tпл. 

Дж/(кг·К); 
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∆𝑡1 – різниця температур металу між температурою плавлення та 

початковою температурою, К;  

𝑞пл – прихована теплота плавлення, Дж/кг; 

𝐶рід - питома теплоємність матеріалу у діапазоні початкової 

температури і температури плавлення, Дж/(кг∙К);  

∆𝑡2 - різниця температур металу між температурою перегріву та 

температурою плавлення, К. 

𝑚 =
𝜋𝐷т.ср

2 𝐻в

4
γ

р
                                                      (2.9) 

𝑚 =
𝜋 ∙ 0,2552 ∙ 0,0813

4
∙ 7900 = 32,79 кг. 

Потужність, яку втрачає метал через рідкий контактний поясок: 

𝑄м.п = 𝛼м𝐹п(𝑡пер − 𝑡с)                                               (2.10) 

𝑄м.п = 1900 ∙ 5,21 ∙ 10−3 ∙ (1482 − 300) = 11701 Вт. 

де 𝐹п – площа поверхні теплообміну в зоні контактного пояска, м
2
; 

𝛼м - коефіцієнт тепловіддачі від рідкого металу до стінки тигля, 

Вт/(м
2
∙℃), (для сталі приймаємо 𝛼м = 1900 Вт/(м

2
∙℃)). 

𝐹п = 𝜋𝐷т.срℎ𝑝                                                  (2.11) 

𝐹п = 𝜋 ∙ 0,255 6,5 ∙ 10−3 = 5,21 ∙ 10−3, м2. 

Радіаційні витрати з поверхні металевої ванни, Вт: 

                                          𝑄м.рад = С0휀м(Тпер 100⁄ )
4

𝐹в                                            (2.12) 

𝑄м.рад = 5,67 ∙ 0,6 (
1755

100
)

4

∙ 0,051 = 16459 Вт. 

де С0 – коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла,        

С0 = 5,67
Вт

м2К4 ; 

휀м – ступінь чорноти металу в рідкому стані при температурі перегріву 

(приймаємо 0,6);  

Тпер – температура перегрітого металу, К;  

𝐹в – площа поверхні металевої ванни, м2. 
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 З деякими допущеннями                         

                      𝐹в =
𝜋𝐷т.ср

2

4
=  

𝜋 ∙ 0,2552

4
= 0,051 м2                         (2.13) 

 Теплові потоки від гарнісажу до донної та бокової частини тигля, Вт: 

                                                       𝑄г.дн = 𝑞г.дн𝐹дн                                                    (2.14) 

𝑄г.бок = 𝑞г.бок𝐹бок                                                  (2.15) 

де 𝑞г.дн, 𝑞г.бок – питомі теплові потоки від гарнісажу відповідно до 

донної та бокової частин тигля, Вт/м
2
; 

𝐹дн, 𝐹бок – площа поверхонь контакту з тиглем відповідно донної та 

бокової частин, м
2
. 

𝑞г.дн = (𝑡пл − 𝑡в.ср)/(𝛿г.дн 𝜆г.дн⁄ + 𝛿т 𝜆т⁄ + 1 𝛼в⁄ )                         (2.16) 

𝑞г.бок = (𝑡пл − 𝑡в.ср)/(𝛿г.бок 𝜆г.бок⁄ + 𝛿т 𝜆т⁄ + 1 𝛼в⁄ )                      (2.17) 

де 𝑡в.ср – середня температура охолоджувальної води,℃ (приймаємо 

𝑡в.ср = 30 ℃);  

𝛿г.дн, 𝛿г.бок – товщина гарнісажу дна і бокового гарнісажу, м;  

𝛿т – товщина тигля, м (приймаємо 𝛿т = 0,04 м); 

 𝜆г.дн, 𝜆г.бок – теплопровідність ділянок товщиною відповідно 𝛿г.дн, 𝛿г.бок, 

Вт/(м∙℃). 

𝜆г.дн = 𝑘1𝜆м = 0,7 ∙ 16 = 11,2 
Вт

м ∙ К
.                                 (2.18) 

𝜆г.бок = 𝑘2𝜆м = 0,2 ∙ 16 = 3,2 
Вт

м ∙ К
.                                  (2.19) 

де 𝜆м – теплопровідність переплавляємого матеріалу, Вт/(м∙℃);  

𝑘1, 𝑘2 – коефіцієнти, (𝑘1 = 0,7 , 𝑘2 = 0,2).  

Коефіцієнт тепловіддачі від стінки тигля до води,  𝛼в = 13000 
Вт

м∙К
. 

Площа поверхні контакту з дном: 

Fдн = π∙(Dт – Нт∙tg α)
2
/4 

Fдн = π∙(0,255 – 0,165∙0,2679)
2
/4 = 0,035 м

2
. 

Площа поверхні контакту з бічними стінками: 

Fбок = π(Dт + dт)∙l/2                                    (2.20) 
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Fбок = π(0,3 + 0,22)∙0,17/2 = 0,139 м
2
. 

де 𝑙 =  √𝐻2 + (𝑅 − 𝑟)2                                                                          (2.21) 

𝑙 =  √0,1652 + (0,15 − 0,11)2 = √0,027225 + 0,0016 = 0,17 м. 

Питомий тепловий потік від гарнісажу до донної частини тигля: 

𝑞г.дн =
1427 − 30

0,051 11,2⁄ + 0,04 384⁄ + 1 13000⁄
= 295349

Вт

м2
. 

Питомий тепловий потік від гарнісажу до бокової частини тигля: 

𝑞г.бок =
1427 − 30

0,008 3,2⁄ + 0,04 384⁄ + 1 13000⁄
=

1397

0,00268
= 521269

Вт

м2
. 

Тепловий потік від гарнісажу до донної частини тигля: 

Qдн = 295349∙0,035 =10337 Вт. 

Тепловий потік від гарнісажу до бокової частини тигля: 

Qбок = 521269∙0,139 = 72456 Вт. 

 Середня температура гарнісажу: 

𝛥𝑡3 = 𝑞г.дн(𝛿г.дн 𝝀г.дн)⁄                                     (2.22) 

𝛥𝑡3 = 295349 ∙ (
0,051

11,2
) = 1345 ℃ 

 Температура стінки тигля з боку гарнісажу:  

𝑡ст = 𝑡 пл −  𝛥𝑡3                                           (2.23) 

𝑡ст = 1427 − 1345 = 82 ℃ 

Середня температура гарнісажу: 

𝑡ср.г =
𝑡 пл+ 𝑡ст

2
                                    (2.24) 

𝑡ср.г =
1427 + 82

2
= 754,5 ℃ 

Об’єм тигля: 

𝑉т =
1

12
𝜋 𝐻т(𝐷т

2 + 𝑑т
2 + 𝐷т𝑑т)                                    (2.25) 

𝑉т =
1

12
𝜋 ∙0,165∙ (0,3

2
+0,22

2
+0,3∙0,22) = 0,0088 м

2
. 

Об’єм металевої ванни: 

𝑉в =
1

12
𝜋 𝐻в(𝐷в

2 + 𝑑в
2 + 𝐷в𝑑в)                                    (2.26) 
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𝑉в =
1

12
𝜋 ∙0,0813∙(0,266

2
+0,22

2
+0,266∙0,22) = 0,0077 м

2
. 

Маса гарнісажу: 

mг = (Vт – Vв)∙γр                                             (2.27) 

mг = (0,0088  – 0,0077)∙7900 = 8,69 кг. 

Теплота, яка витрачається на нагрівання гарнісажу: 

Qг = Срmг(𝑡ср.г − 𝑡поч)                                      (2.28) 

Qг=584∙8,69∙(754,5 - 20)/900=4142 Вт. 

 Визначаємо потужність необхідну для виплавки сталі: 

PΣ = 𝑄ме + 𝑄м.п + 𝑄м.рад + Qдн + Qбок + Qг                      (2.29) 

PΣ = 42349  + 11701+ 16459 + 10337 + 72456 + 4142 = 157444 Вт. 

 

2.2.3.3 Витрати води на охолодження тигля 

Vвт = (3,6∙10
6∙Qме)/Cв∙ρв∙ (tвих – tвх)                       (2.30) 

де Cв – теплоємність води, Дж/(кг∙К);ρв – густина води, кг/м
3
; 

tвих, tвх – відповідно температура води на виході й на вході у тигель, ℃. 

Vвт = (3,6∙10
6∙42349)/4,2∙1000∙12,5 = 2,9 м

3
/год. 

 

2.2.3.4 Електричні параметри роботи плазмотрона 

Потужність необхідна для виплавки сталі: 

𝑄ме  =  𝑞м
∗ ∑ 𝐼ді

𝑛

𝑖

                                               (2.31) 

Ефективний термічний параметр металу (𝑞м
∗ ), для ПДГП, що працює на 

аргоні, дорівнює 20…25 Вт А⁄ . Для розрахунків вибираємо 𝑞м
∗ = 22,5 Вт А⁄  

[1,4]. 

Сумарна сила плазмових дуг, яка потрібна для плазмово-дугового 

процесу плавки дорівнює: 

∑ 𝐼ді

𝑛

𝑖

 =  𝑄ме 𝑞м
∗⁄                                               (2.32) 
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∑ 𝐼ді

𝑛

𝑖

 =  42349 22,5 = 1882,18  А.⁄  

Сила струму на одному плазмотроні:  

𝐼ді  =  ∑ 𝐼ді

𝑛

𝑖

 𝑛⁄                                               (2.33) 

𝐼ді = 1882,18  3⁄ = 627,39 А.  

Довжина дуги  Lд  для сили струму 𝐼ді  = 627,39 А знаходиться в ме-

жах: 

𝐼ді
0,65 < Lд < 𝐼ді

0,75                                            (2.34) 

65 < Lд < 125 

За наступною формулою розраховуємо напругу на дузі: 

Uд = 1,1· (в · Ід
m
 · Рк

n
 · Lд + le · Ec + c), В. 

де  Ід = 550 - 750 А;  

Lд = 65 – 125 мм обрані межі довжини дуги для побудови ВАХ 

плазмотрона;  

n = 0,43, m = =0,75 та в = 1,4*10
-5

 (обрані значення коефіцієнтів). 

Результати приводимо в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 - Розрахункові дані для побудови ВАХ плазмотрона  

Iд Lд Uд Lд Uд Lд Uд 

550 65 55,18 95 69,99 125 84,8 

650 65 59,46 95 76,25 125 93,03 

750 65 63,58 95 82,3 125 100,95 

 

Вольт-амперна характеристика (ВАХ) приведена на рис. 2.5. 
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Рисунок 2.5 - Вольт-амперна характеристика (ВАХ) плазмотрона. 

Виходячи з розрахункових даних, оптимальними електричними харак-

теристиками одного плазмотрона є: 

𝑊пл
1 =  𝑈д ∗ 𝐼д                                         (2.35) 

𝑊пл
1 = 73,6 ∗ 627,39 = 46,18 кВт. 

Потужність трифазної групи плазмотронів становить :  

𝑊пл
3 = 3 ∗ 𝑈д ∗ 𝐼д                                         (2.36) 

𝑊пл
3 = 3 ∗ 73,6 ∗ 627,39 = 138,53 кВт. 

 Діапазон параметрів роботи плазмотронів  наступний: 

Uд.min = 55 B, 𝐼д.𝑚𝑖𝑛 = 550 𝐴,  Lд.min = 65 мм, Wmin = 30,25 кВт. 

Uд.max = 100 B, 𝐼д.𝑚𝑎𝑥 = 750 𝐴,  Lд.max = 125 мм, Wmax = 75 кВт. 

Оптимальна відстань між сусідніми плазмотронами згідно з умови 

𝐼д
0,68 < Lпл-пл < 𝐼д

0,75 при силі струму 𝐼д.𝑚𝑎𝑥 = 750 𝐴 буде становити:  

91 < Lпл-пл < 143, 

тобто у середньому 117 мм. 

 

2.2.4 Методи і апаратура фізико-хімічного аналізу 

 Визначення масової частки кремнію, марганцю, хрому, нікелю, моліб-

дену, вольфраму, кальцію, ніобію, ванадію проводили методом спектрально-

го аналізу на квантометрі ДФС-10м (відносна похибка 2 %). Масову частку 

вуглецю визначали кулонометричним методом на АН-160 (абсолютна похиб-
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ка 510
-4

 %). Масову частку кисню, азоту і водню в металі визначали методом 

вакуумного плавлення на газоаналізаторах фірми «Леко»: RO-16, TN-14, TC-

30 (абсолютна похибка 210
-4

 %), RH-2 (абсолютна похибка 510
-5

 %) і фір-

ми «Гереус» - UH-8 (абсолютна похибка 110
-4

 %). Розподіл легуючих еле-

ментів, а також склад включень вивчали методом мікрорентгеноспектрально-

го аналізу на приладі MS-46 фірми «Cameca». 

 Металографічні дослідження проводили на телевізійному мікроскопі 

«Квантимет-720» і оптичних мікроскопах «Неофот». 

 При механічних випробуваннях зразків відносна похибка склала 1 %. 

 

2.3 Енергетичні параметри процесів плазмово-дугової плавки 

 Можливість досягнення високої температури розплаву і керування 

складом газового середовища – це основні переваги плазмового нагріву при 

отриманні і плавленні чистих металів і сплавів. 

 Плазма утворюється при проходженні газу через дуговий розряд 

плазмотрона, де проходить його іонізація і нагрів. В металургії 

використовується низькотемпературна плазма (5000 – 20000 К) з малим 

ступенем іонізації ( 1%). 

 Для отримання нейтрального середовища використовують інертні гази: 

аргон, гелій і їх суміші. Плазма водню, гелію і азоту має найбільше значення 

ентальпії. Тому нагрів металу плазмою цих газів ефективніший, ніж плазмою 

аргону. Значний вплив на теплопровідність плазми має температура газу 

табл. 2.5 [17]. 

Таблиця 2.5 -Теплопровідність плазми інертних газів при різній темпе-

ратурі 

 Газ 
Температура, 10

4
 К 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Теплопровідність, 

10
-2

 Вт/(смК) 

He 0,51 0,66 1 1,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 

Ar 0,055 0,08 0,1 0,12 0,14 0,17 0,23 0,37 0,84 
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 Із таблиці видно, що теплопровідність гелієвої плазми в 10 разів вища, 

ніж у аргонової. Однак, при температурах вище 70000 К це відношення змен-

шується до 2,5. 

 Аргон має низькі значення ентальпії, теплопровідності та теплоємності. 

При плавленні тугоплавких металів для зміни енергетичних параметрів плаз-

моутворюючих газів застосовують суміш газів аргон гелій у співвідношенні 

50/50 [18]. 

 Весь процес виплавки сталей в печах з керамічним подом по енерге-

тичних затратах слід представити у вигляді трьох етапів. На першому етапі 

здійснюється прогрів шихти на наступних режимах: сила струму дуги Iд=100 

А, напруга дуги Uд=20..30 В. Прогрів шихти здійснюється протягом 20 хви-

лин. 

 На другому етапі енергетичні параметри виводять на режим плавлення: 

сила струму дуги Iд=400 А, напруга дуги Uд=50..60 В. Процес плавлення ос-

новних легуючих елементів проводять протягом 30-40 хвилин. Під час плав-

ки ведеться контроль падіння напруги на дузі. По мірі розплавлення шихта 

осідає, при цьому збільшується довжина дуги, і, як наслідок, - напруга. Тому 

по мірі осідання шихти необхідно опускати плазмотрони, підтримуючи на-

пругу на рівні 50-60 В. Недотримання цих вимог може призвести до ава-

рійних ситуацій, таких як прогорання плазмотрона, або розм’якшення і обвал 

футерівки. 

 Після повного розплавлення шихти проводилось дифузійне розкисле-

ння шлаку алюмінієвим порошком (третій етап). При цьому електричні пара-

метри знижуються: сила струму дуги Iд=350 А, напруга дуги Uд=40..50 В. 

Роль дифузійного розкислення зводиться до пониження концентрації кисню 

до рівноваги з вуглецем. Дифузійне розкислення проводять 15-20 хвилин. 

 За 10 хвилин до зливу металу у виливницю проводять кінцеве розкис-

лення металу. В цей період в рідкий метал вводять РЗМ і ЛЗМ. Перед роз-

ливкою металу у виливницю вимірюють температуру розплаву. Якщо вона 
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перевищує допустиму, то електричні параметри необхідно знижувати, дося-

гаючи необхідної температури, і лише після цього метал зливають. 

 Для оцінки енергетичних параметрів процесу ПДГП і теплової роботи 

гарнісажної печі велике значення має тепловий баланс. 

 На основі даних про розподіл теплової енергії в печі проводиться роз-

рахунок теплонавантажених елементів і системи їх охолодження, вибір мате-

ріалу для виготовлення тигля і плавильної камери, електричних параметрів 

плазмотронів і плазмоутворюючого газу. 

 Для вивчення теплообміну в плавильному просторі плазмово-дугової 

гарнісажної печі були проведені експерименти по калориметруванню основ-

них водоохолоджуючих вузлів: сопла, корпусу, катоду плазмотрона, гарні-

сажного тигля і плавильної камери. Було визначено, загальна енергія, що під-

водиться до печі, розподіляється наступним чином. В чотирьох плазмотронах 

втрати енергії складають 28-30 %, на гарнісажному тиглі – 45-50 %, на стін-

ках плавильної камери – 20-25 % [18]. 

 При використанні суміші аргону з гелієм кількість теплоти, що 

передається від плазми до ванни металу, підвищується на 10-15 %. В порів-

нянні з роботою на аргоні відносні теплові втрати в плазмотроні і на стінках 

плавильної камери незначні. Підвищення температури плазми при викорис-

танні суміші пояснюється додаванням в аргон інертного газу з великим по-

тенціалом іонізації (потенціал іонізації аргону 15,76 еВ, гелію – 24, 59 еВ). 

 Використання гелію в якості плазмоутворюючого газу здійснює пози-

тивний вплив на вміст газових домішок. У вказаних роботах визначено, що 

при використанні гелію в якості плазмоутворюючого газу в за кристалі-

зованому металі міститься менше азоту і кисню, ніж при використанні ар-

гону. Зниження абсорбції реагуючого газу із плазми що містить гелій, змен-

шується схильність до утворення пор. Тому, з точки зору зниження вмісту 

домішок і попередження утворення пор, застосування в якості плазмоутво-

рюючого газу гелію предпочтительние. Ці якості гелійвмісної плазми особи-
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во важливі при переплаві таких металів як молібден, тантал, титан, ніобій в 

мідному водоохолоджуваному кристалізаторі. 

 

2.4 Зміна величини потужності плазмово-дугової установки в за-

лежності від часу плавки 

 Перед початком плавлення перевіряються всі вузли установки. Мідне 

водоохолоджуване сопло плазмотрона одночасно служить для запалу дуги, її 

формування та захисту катода від металу і шлаку. Попередньо відкачана 

камера печі заповнюється газом, що витікає з плазмотрона (аргон, азот, во-

день) і після досягнення певного тиску, зазвичай близького до атмосферного, 

починається процес плавки. 

 Спочатку плазмова дуга проплавляє в шихті вузький колодязь, і рідкий 

метал, стікаючи вниз, накопичується на подині мідного водо охолоджуваль-

ного тигля, а потім розплавляється весь об’єм ванни. Дегазація і рафінування 

металу особливо інтенсивно протікають на поверхні ванни, де рідкий, пере-

грітий плазмовим струменем метал контактує з нейтральною або відновлю-

вальною газовою атмосферою печі. Витрати електроенергії на плавлення 

майже такі ж, як у звичайних дугових електропечах.  

Плазмова плавка в порівнянні з іншими способами плавлення має такі 

переваги: виключається забруднення металу небажаними домішками, на-

приклад вуглецем з графітірованних електродів, що застосовуються в зви-

чайних дугових печах; плазмова струмінь може складатися з будь-якої необ-

хідної суміші газів, що дозволяє підтримувати в печі будь-яку атмосферу - 

окислювальну, відновну або нейтральну; в плазмово-дугових печах можна 

досягти високих і легкорегульованих температур, а стабільність процесу 

спрощує проблему його регулювання [17]. 

Стрижень з матеріалу, що переробляється, так звана штанга, форма 

перетину якого може бути будь-яка, подається з постійною швидкістю і 

оплавляється факелом однієї або декількох плазмових дуг. Стікає зі штанги 

рівномірними краплями метал прогрівається плазмової струменем і розті-
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кається по поверхні ванни. У контакті з контрольованою газовою атмосфе-

рою камери метал рафінується. Даний процес забезпечує більш стабільну і 

високу якість металу, що переплавляється без перемішування його. Завдяки 

можливості більш точного регулювання температури рідкого металу за раху-

нок зміни геометричних і електричних параметрів плазмової дуги процес 

ПДП є більш гнучким у порівнянні з існуючими процесами вакуумно-дугової 

або електрошлакової плавки. Так наприклад, при ПДП можна в певних 

межах змінювати температуру перегріву металу ванни незалежно від 

швидкостей плавлення штанги, що дуже важливо для управління процесами 

рафінування металу (видаленні газів, розкислення металу, видалення 

легкоплавких домішок кольорових металів) [19]. 

Розкислення металів — процес видалення з розплавлених металів 

(головним чином сталі і інших сплавів на основі заліза) розчиненого в них 

кисню, який є шкідливою домішкою, погіршуючою механічні властивості 

металу. Для розкислення застосовують елементи (або їхні сплави, наприклад 

феросплави), що характеризуються більшою спорідненістю до кисню, ніж 

основний метал. Так, сталь розкислюють алюмінієм, який утворює міцний 

оксид Al2O3, що виділяється в рідкому металі у вигляді окремої твердої фази. 

Для ефективного розкислювання необхідно, щоб продукти розкислювання не 

залишалися в сталі у вигляді неметалічних включень. Швидкість їх 

спливання на поверхню рідкої ванни залежить від температури і в'язкості 

металу, щільності включень, інтенсивності потоків усередині розплаву. 

Видаленню включень сприяє присутність рідкого шлаку, що асимілює 

оксиди [20]. 

На рис. 2.6 показано зміну величини потужності плазмово-дугової 

гарнісажної установки в залежності від часу характерної для плавки 

досліджуваних сталей. 
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Рисунок 2.6 – Типовий режим плазмово-дугової гарнісажної плавки для 

сталей 08Х18Н12Б та 05Х14Н15М3Ц. 

 

2.5 Методика проведення експериментів 

 Плавки досліджуваних матеріалів проводились в атмосфері аргону при 

збитковому тиску 290 Па. Для плавок використовували аргон марки А по 

ГОСТ 10157-79. Вміст домішок в аргоні, згідно вказаному ГОСТу: азот – не 

більше 0,006 %; кисень – не більше 0,0007 %; вміст вологи при температурі 

290 К і тиску 101 кПа – 0,007 г/м
3
 [21]. 

 При виплавці сталі в основних печах для утворення основного шлаку 

використовують вапно, плавиковий шпат, шамотний бій і пісок. Найбільш 

важливою складовою шлакових сумішей є вапно (CaO). Для виплавки висо-

коякісної сталі використовують тільки свіжовипалене вапно. Для розріджен-

ня високо основних шлаків використовують плавиковий шпат (CaF2).  Вико-

ристання CaF2 дозволяє розріджувати високоосновні шлаки без зменшення їх 

основності, що є дуже важливим для ефективного видалення сірки. При ви-

плавці нержавіючих сталей для розрідження густих магнезіальних шлаків 

часто використовують Al2O3. 
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 Виходячи з вищенаведеного, завалку шихти починали з завантаження 

на дно флюсу в об’ємі 2 % від маси шихти. Для виплавки сталей 

05Х14Н15М3Ц, 05Х12Н2М і сплаву ЧС-57 флюс додавали в складі 75 % CaО 

та 25 % CaF2, для виплавки сталі 07Х12НМФБР флюс складається із 45 % 

CaО, 31 % Al2O3 і 24 % CaF2 [1,4,5]. 

 По ходу плавки після наведення ванни з інтервалом 5 і 10 хвилин здій-

снювали відбір проб металу методом всмоктування в кварцеві трубки з 

внутрішнім діаметром під зразок газового аналізу. Одночасно вимірювали 

температуру металу контактним способом, використовуючи термопару 

ВР20/5 (вольфрам – ренієва) діаметром 0, 35 мм з захистом спаю ковпаком із 

карбонітриду бору. Термопара вводилась через спеціальний технологічний 

ввід у печі УПК-50. В момент вимірювання температури, для захисту металу 

від контакту з зовнішньою атмосферою, через технологічний ввід задували 

аргон. Вторинним приладом слугував самописець КСП-9, покази якого пере-

раховували по градуювальних таблицям. Похибка вимірювання вкладається в 

діапазон 20 С. 

 Слід відзначити, що при завантаженні шихти необхідно враховувати 

засвоєння основних легуючих елементів. Так при розрахунку шихти прийма-

лось, що засвоєння хрому складає 96 – 98 %. 

 Нікель володіє значно меншою спорідненістю до кисню і у ванні прак-

тично не окислюється. Тому нікель  дають в завалку. Ще це визвано тим, що 

електролітичний нікель містить водень, а гранульований – вологу. Видалити 

гази, що вносяться нікелем, можна тільки в процесі кипіння ванни. Ступінь 

засвоєння нікелю наближається до 100 %. Молібден у ванні рідкого металу 

майже не окислюється, і його можна давати в завалку. 

 Легування вольфрамом проводять після дифузійного розкислення шла-

ку. Після цього проводиться легування фероніобієм і ферованадієм, якщо це 

необхідно, виходячи з хімічного складу сталі.  

 Дифузійне розкислення всіх досліджуваних сталей проводили алюміні-

євим порошком в кількості 2 кг/т. Алюміній в шлаку відновлює оксиди залі-
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за, марганцю, хрому. Зниження вмісту закису заліза в шлаку визиває перехід 

кисню із металу в шлак [19]. 

 За 10 хвилин до випуску металу проводиться кінцеве розкислення мета-

лу алюмінієм. Після розкислення в сталі повинно залишатися 0,02 – 0,05%  

розчиненого алюмінію. Така кількість необхідна для нейтралізації кисню, що 

надходить з атмосфери під час випуску і розливання, і для встановлення по-

трібної величини зерна аустеніту. В залежності від марки сталі та необхідно-

го розміру зерна в період кінцевого розкислення алюміній вводять в кількості 

від 0,4 до 1,2 кг/т [20]. 

 В результаті розкислення алюмінієм глинозем складає приблизно 90 % 

всіх включень в сталі. Тому часто кінцеве розкислення проводять силікокаль-

цієм і РЗМ. 

 Після кінцевого розкислення метал зливають в мідну виливницю, вико-

ристовуючи аргон для захисту струменя від вторинного окислення. 

 Отримані зливки кують на пластини і дротики, проводили термооб-

робку і виготовляли зразки для визначення вмісту азоту, кисню, водню, 

мікрошліфи і зразки для електрохімічного виділення неметалевих включень. 

Із сталі 07Х12НМФБР виготовляли зразки для механічних випробувань. 

 Дослідження забрудненості виплавлених сталей неметалевими вклю-

ченнями проводились наступним чином. Оцінка забрудненості неметалевими 

включеннями проводились на шести зразках від кожної плавки. Зразки відби-

рали від головної частини зливка. Оцінка забруднення НВ максимальним ба-

лом включає оцінку вмісту сульфідів (С), оксидів точкових (ОТ), силікатів 

крихких (СК), силікатів пластичних (СП), силікатів недеформованих (СН), 

нітридів і карбонітридів точкових, і ін. 

 Кількісна оцінка забрудненості металу НВ проводилась на шести зраз-

ках від кожної плавки. При цьому визначалась загальна забрудненість сталі 

неметалевими включеннями (в % від загального об’єму), забрудненість сталі 

оксидами (в % від загального об’єму), розподіл включень за розміром, а та-

кож хімічний склад анодних осаджень. 
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 В результаті проведених робіт повинні бути розроблені оптимальні тех-

нології розкислення сталей і сплавів, що забезпечують їх високу чистоту і хо-

рошу технологічність. При цьому визначається оптимальна кількість алюмі-

нію (в % від загальної маси), що вводиться при попередньому розкисленні, а 

також повинна бути визначена ефективність кінцевого розкислення та мікро-

легування РЗМ і ЛЗМ. 

  

2.6 Фізико-хімічні процеси при плазмово-дуговій плавці 

 ПДП дозволяє отримувати метали високої чистоти, що володіють 

високими механічними властивостями. 

 Рафінування металу полягає у видаленні неметалевих включень, 

розчинених в металі газів і інших шкідливих домішок. Здійснюються ці 

процеси за допомогою різних металургійних реакцій а саме: шляхом виносу 

включень на поверхню метал-газ при плавці в інертній атмосфері, шляхом 

розкислення воднем при плавці в атмосфері аргон + водень і шляхом хімічної 

взаємодії зі шлаком при плазмово-шлаковому процесі. Принципово можливе 

також рафінування за рахунок випаровування летких домішок, окисне 

рафінування, наприклад, киснем газової фази [22]. 

 До процесу вибіркового випаровування металевих домішок близький 

процес десорбції газів з поверхні рідкого металу. Десорбція термодинамічно 

можлива, якщо концентрація газу, розчиненого в металі, більше його 

концентрації, що відповідає рівновазі з газовою фазою. Для сталей і сплавів 

потрібно враховувати вплив легуючих елементів на розчинність азоту і 

водню. 

 Дослідження ПДП сталей різних марок показали помітне зниження 

вмісту кисню після переплаву. Видалення з металу азоту спостерігалось, 

основним чином, коли він знаходився в розплаві у вигляді нітридів. Для 

більш повного проведення металургійних процесів і отримання біль якісних 

сталей необхідно знати вміст і розчинність газових домішок в металі. 
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2.6.1 Розчинність азоту в високолегованих сталях і сплавах 

 Основним рівнянням для розрахунку розчинності газу в сплаві Ме - і за 

відомим значенням абсорбційної ємності чистого металу 𝐾𝑟
𝑀𝑒 і коефіцієнту 

активності газу в сплаві 𝑓𝑟
𝑖, прийнято: 

𝐾𝑟
𝑀𝑒+𝑖 =

𝐾𝑟
𝑀𝑒

𝑓𝑟
𝑖

                                                       (2.37) 

 Із виразу випливає, що ті компоненти сплаву, які взаємодіють з 

діатомним газом сильніше, ніж основа, знижують активність газу, а ті, які 

взаємодіють з газом слабше, підвищують її [23]. 

 В наш час розчинність водню і азоту вивчена практично для всіх 

подвійних металічних сплавів. Для розрахунку розчинності діатомних газів в 

багатокомпонентних металевих системах необхідно знати коефіцієнти 

активності цих газів. На активність газів впливають всі складові сталей і 

сплавів. Тому при розрахунку коефіцієнтів активності необхідно враховувати 

вплив всіх третіх елементів системи «метал – газ – елемент». К. Вагнер 

показав, що дія третіх елементів системи на активність другого елементу 

адитивна і виражається формулою:  

ln 𝑓𝑟
 = ln 𝑓𝑟

𝑖1 + ln 𝑓𝑟
𝑖2 + ln 𝑓𝑟

𝑖3 + ⋯                            (2.38) 

 де ln 𝑓𝑟
𝑛- коефіцієнт активності газу в металі, легованого елементом 𝑖𝑗 . 

 Для кількісного врахування впливу вмісту компоненту на коефіцієнт 

активності елемента Вагнер увів поняття «параметр взаємодії». Виражаючи 

масову концентрацію у відсотках, параметр взаємодії першого порядку 

представлений у вигляді: 

𝑒𝑟
𝑅 = |

д lg 𝑓𝑟
𝑖

д[i,%]
| , [i, %]−> 0                                       (2.39) 

 де [i, %] − вміст легуючого елемента. 

 Тоді згідно з рівнянням (2.37) логарифм  активності газу в багатоком-

понентному сплаві:  

ln 𝑓𝑟
 = е𝑟

𝑖1[i, %] + е𝑟
𝑖2[i, %] + е𝑟

𝑖3[i, %] + ⋯                  (2.40) . 
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 З урахуванням неоднозначності впливу третіх компонентів сплаву на 

активність газу в розплаві при зміні в широких межах концентрації цих 

компонентів залежність логарифма активності газу в сплаві представляють у 

вигляді ряду Тейлора: 

     ln 𝑓𝑟
 = е𝑟

𝑖1[i1, %] + 
1

2
𝑟𝑟

𝑖1[i1, %]2 +
1

6
𝑞𝑟

𝑖1[i1, %] + е𝑟
𝑖2[i2, %] + 

                              + 
1

2
𝑟𝑟

𝑖2[i2, %]2 +
1

6
𝑞𝑟

𝑖2[i2, %] …                                 (2.41)  

де 𝑟𝑟
𝑖1 і 𝑞𝑟

𝑖1 – параметри взаємодії другого і третього порядку відпо-

відно. 

 Стандартну розчинність газу (ізобару розчинності) представляють у 

вигляді: 

l𝑔 𝐾𝑟
𝑀𝑒 = ±

𝐴

𝑇
− 𝐵,                                              (2.42) 

де А – ентальпійний коефіцієнт константи рівноваги; 

В – ентропійний коефіцієнт константи рівноваги;  

Т – температура, К. 

 Прологарифмувавши рівняння (2.37) і скомпонувавши його з виразом 

(2.42) було отримане рівняння для розрахунку розчинності газу в сплаві 

заданого складу:  

l𝑔 𝐾𝑟
 = ±

𝐴

𝑇
− 𝐵 − ∑{е

𝑟
𝑖1[i1, %] + 

1

2
𝑟𝑟

𝑖1[i1, %]2 +
1

6
𝑞𝑟

𝑖1[i1, %]

𝑖𝑛

𝑖1

+ ⋯ }    (2.43) 

 Враховуючи приведені вище передумови, а також розрахунки і 

експериментальні дані, автори роботи (73) запропонували для розрахунку 

розчинності азоту в багатокомпонентному сплаві на основі заліза в широкому 

діапазоні температур і концентрації легуючих елементів наступну формулу: 

l𝑔 𝐾𝑟
 = −

293

𝑇
− 1,16 − {(

3757

Т
− 0,81) ∑ е𝑁,2073 𝐾

𝑅 [R, %] +

𝑖𝑛

𝑖1

 

+ (
5132

Т
− 1,48)

1

2
∑ 𝑟𝑁,2073 𝐾

𝑅 [R, %]2 +

𝑖𝑛

𝑖1

 
1

6
∑ 𝑞𝑁,2073 𝐾

𝑅 [R, %]3}

𝑖𝑛

𝑖1

   (2.44) 
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 Для розрахунку розчинності азоту в сплавах нікелю з хромом 𝐾𝑁
𝑁𝑖𝐶𝑟, що 

вміщує до 21% хрому, були використані аналітичні рівняння, отримані в ро-

боті (74): 

l𝑔 𝐾𝑁
𝑁𝑖𝐶𝑟 = −

2530

𝑇
− 1,668 − {(−

324

Т
+ 0,0525) [𝐶𝑟, %]+ 

+ (
7

Т
− 0,002) [𝐶𝑟, %]2}                                   (2.45) 

  

2.6.2 Розкислення хромистих сталей і сплавів 

 Видалення кисню шляхом десорбції з поверхні практично неможливе 

внаслідок його високої хімічної активності в розплаві. Тому в металургії 

застосовують розкислення елементами-розкислювачами або комплексними 

сплавами, що мають більш високу хімічну спорідненість до кисню, ніж ос-

новний метал. 

 В якості обставини, що ускладнює при аналізі розкислення сплавів 

може бути утворення складних оксидних фаз [20]. 

 Питому константу розкислення, виражену через масову концентрацію, 

з врахуванням всіх коефіцієнтів активності для системи Me-R-O можна 

представити наступним виразом [24]: 

𝐾[𝑂],𝑅𝑚𝑂𝑛
=

[O][N]
𝑚
𝑛 𝑓𝑂

𝑅𝑓𝑂
𝑂(𝑓𝑅

𝑅𝑓𝑅
𝑂)

𝑚
𝑛

(𝑎𝑅𝑚𝑂𝑛
)

1
𝑛

, 

 де 𝑎𝑅𝑚𝑂𝑛
 - активність оксиду 𝑅𝑚𝑂𝑛;  

m, n – стехіометричні коефіцієнти. 

 Враховуючи параметри взаємодії першого порядку, для коефіцієнтів 

активності отримуємо: 

lg 𝑓𝑅
𝑅 =  𝑒𝑅

𝑅[𝑅, %]; 

lg 𝑓𝑅
𝑂 =  𝑒𝑅

𝑂[𝑂, %]; 

lg 𝑓𝑂
𝑅 =  𝑒𝑂

𝑅[𝑅, %]; 

lg 𝑓𝑂
𝑂 =  𝑒𝑂

𝑂[𝑂, %]. 
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 З врахуванням параметрів взаємодії першого порядку ізотерму роз-

кислення можна представити у вигляді наступного виразу:  

lg[𝑂] = lg 𝐾[𝑂],𝑅𝑚𝑂𝑛
−

𝑚

𝑛
 lg[𝑅] +

1

𝑛
lg 𝑎𝑅𝑚𝑂𝑛

− [𝑅] (𝑒𝑂
𝑅 +

𝑚

𝑛
𝑒𝑅

𝑅).      (2.46) 

 Якісна оцінка впливу легуючих елементів на активність розкислювача 

зроблена з врахуванням наступних двох положень [19]: 

1. Якщо спорідненість легуючого елементу до заліза менше його спо-

рідненості до розкислювача, то з ростом концентрації легуючого 

елемента коефіцієнт активності розкислювача буде збільшуватися. 

2. Якщо спорідненість легуючого елементу до заліза більше його спо-

рідненості до розкислювача, то з ростом концентрації легуючого 

елемента активність розкислювача буде зменшуватися. 

 Про спорідненість елементів один до одного можна судити, по-перше, 

за величиною теплових ефектів утворення хімічних з’єднань в розрахунку на 

1 г∙атом компоненту. По-друге, якісно про спорідненість елементів можна су-

дити по діаграмах стану. 

 Отже, при використанні суміші аргону з гелієм кількість теплоти, що 

передається від плазми до ванни металу, підвищується на 10-15 %.  

Одним з ефективних методів покращення якості сплавів є їх розкислен-

ня і мікролегування хімічно активними елементами і сплавами на їх основі. 

При цьому все більше уваги надається елементам третьої і четвертої груп: 

ітрію, церію, цирконію, гафнію. 

Дослідження ПДП сталей різних марок показали також помітне зниже-

ння вмісту кисню після переплаву. Видалення з металу азоту спостерігалось, 

основним чином, коли він знаходився в розплаві у вигляді нітридів. 

Технологічну схему операцій для виплавлення високолегованих коро-

зійностійких сталей в плазмово-дуговій установці УПК-50 та УП-109 можна 

умовно розділити на три етапи: 1)завантаження печі; 2)плавка; 3)випуск. 
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3 Експериментальна частина 

3.1 Дослідження ступеня засвоєння алюмінію в сталі в залежності від 

температури металу і витрат розкислювача 

При проведенні досліджень по засвоєнню АІ (алюмінію) в хромо-ніке-

левих сталях можна зробити висновки, що при збільшенні температури мета-

лу ступінь засвоєння алюмінію зменшується (табл. 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Залежність ступеня засвоєння алюмінію в сталі 

08Х18Н12Б від температури металу. 

Провівши апроксимацію, було отримана рівняння з величиною досто-

вірності апроксимації рівній R² = 0,9936, яке характеризує ступінь засвоєння 

алюмінію ([%Alзасв.]) в залежності від температури сталі 08Х18Н12Б (tст.): 

[%Alзасв.] = -0.0013∙tст.
2
 + 3.86∙tст. - 2744.8                      (3.1) 

У даному дослідженні встановили оптимальний вміст А1 в низько-

вуглецевій сталі 08Х18Н12Б, виплавленій в плазмово-дуговій гарнісажній 

печі. Отримані дані показують, що при вмісті в металі А1, менше 0,01% 

виходить велике зерно аустеніту. Вміст Аl в межах 0,01 - 0,02% в одних дос-

лідах давало дрібне, а в інших крупне зерно. Кількість Аl більше 0,023 % 

стійко забезпечує утворення дрібного зерна.  

Найбільш часто застосовуваним розкислювачем для досліджуваних 

сталей є алюміній. Його залишковий вміст у хромових сталях не повинен 

y = -0,0013x2 + 3,86x - 2744,8 
R² = 0,9876 
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перевищувати 0,15% мас. Більш високий вміст алюмінію в готовому металі 

може призвести до теплової крихкості й утворення тріщин при зварюванні. 

При надлишку алюмінію можливе утворення дрібних твердих включень, 

видалення яких при спокійній ванні утруднено.  

Найбільш сприятливим часом для розкислення металу, що виплавля-

ється в плазмових печах з керамічним тиглем, є кінець розплавлення шихти. 

Розкислення й мікролегування досліджуваних матеріалів проводилося в три 

етапи. Перший етап - попереднє розкислення марганцем й алюмінієм. На 

другому етапі проводилося дифузійне розкислення всіх досліджувавних ста-

лей алюмінієвим порошком у кількості 2 кг/т. Алюміній у шлаку відновлює 

оксиди заліза, марганцю, хрому. Зниження вмісту закису заліза в шлаку вик-

ликає перехід кисню з металу в шлак. На третьому етапі, перед випуском ме-

талу проводилося остаточне розкислення [5].  

Встановлено, що в результаті розкислення алюмінієм глинозем стано-

вить приблизно 90% всіх включень в сталі. Тому остаточне розкислення про-

водили силікокальцієм і РЗМ.  

На рис. 3.2 показано ступінь засвоєння алюмінію в сталі залежності від 

витрат розкислювача. 

  

Рисунок 3.2 – Засвоєння алюмінію в сталі залежності від витрат розкис-

лювача. 
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Залежність [%Alзасв.] = f(Np.) характеризує ступінь засвоєння алюмінію 

в залежності від витрат розкислювача з величиною достовірності апроксима-

ції рівній R² = 0,9936: 

[%Alзасв.]  = 9.4121∙Np
 2
 - 49.068∙Np + 104.95                       (3.2) 

 

3.2 Термодинаміка розкислення алюмінієм  

Оптимальна добавка алюмінію в період попереднього розкислення для 

сталі 05Х14Н15М3Ц вона перебуває в межах від 2 кг/т до 3 кг/т. Для 

нікелевого сплаву ХН55МВЦ - 2,84 кг/т, для хромових сталей 05Х12Н2М и 

07Х12НМФБР оптимальна добавка алюмінію в період попереднього розкис-

лення згідно з розрахунками знаходиться в межах від 2 кг/т до 2,6 кг/т (табл. 

3.1) [ 25]. У реальних умовах плазмово-дугової гарнісажної плавки, у зв'язку 

з активною взаємодією металу з футерівкою, шлаками, при розливанні – з по-

вітрям, понизити концентрацію кисню до зазначених величин неможливо. 

Таблиця 3.1 - Термодинаміка розкислення алюмінієм досліджуваних 

сталей. 

Марка сталі Параметри розрахунку Температура, К 

1723 1773 1823 1873 1923 

05Х12Н2М Константа розкислення      

32],[lg OAlOk  

-5,121 -4,784 -4,465 -4,164 -3,878 

Оптимальна витрата    

алюмінію [R]*, кг/т 

1,69 2,13 2,65 3,26 3,97 

Мінімальний вміст   

кисню [O]min, ppm 

0,4809 0,8956 1,612 2,812 4,765 

05Х14Н15МЗЦ Константа розкислення      

32],[lg OAlOk  

-5,048 -4,713 -4,396 -4,096 -3,812 

Оптимальна витрата    

алюмінію [R]*, кг/т 

1,82 2,29 2,84 3,49 4,24 

Мінімальний вміст   

кисню [O]min, ppm 

0,5425 1,007 1,807 3,142 5,309 

 

 

Продовження таблиці 3.1 
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07Х12НМФБР Константа розкислення      

32],[lg OAlOk  

-5,114 -4,777 -4,458 -4,157 -3,871 

Оптимальна витрата    

алюмінію [R]*, кг/т 

1,7 2,15 2,67 3,28 3,99 

Мінімальний вміст   

кисню [O]min, ppm 

0,4867 0,9062 1,631 2,844 4,817 

При виплавці сталей і нікелевого сплаву температура рідкого металу 

має вирішальне значення. Розрахунок мінімального вмісту кисню в досліджу-

ваних матеріалах  показав, що при збільшенні температури від 1723 до 1923 

К у кілька разів підвищується вміст кисню. Тому виплавку сталей необхідно 

проводити при температурі 1813-1833 К [26]. 

Збільшення витрати алюмінію від 1 кг/т до 3 кг/т в період попереднього 

розкислення сталі 05Х14Н15МЗЦ сприяє збільшенню швидкості видалення 

кисню. 

Підвищення витрати цирконію в остаточний період розкислення сталі 

05Х14Н15МЗЦ із 2 кг/т до 5 кг/т сприяє видаленню кисню й азоту до 0,003 % 

й 0,012 % відповідно.  

На підставі проведених досліджень були запропоновані оптимальні 

режими розкислення й мікролегування досліджуваних матеріалів (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 - Залишковий вміст розкислювачів і газових домішок при 

оптимальних режимах розкислення 

 

Марка 
сплаву 

Режими розкислення                           
(витрата розкислювачів), кг/т 

Залишковий вміст     
елементів, % мас. 

Оксиди 
 % об. 

Вміст газових домішок, % 
мас. 

Випередить. Остаточне 

Al Mn Al Ca SiCa Ce Y Zr Hf Al Mn Ce Y Zr [O] [N] [H] 

05Х15Н15М3Ц 2 17 0,5 –  –  –  –  5 –  0,21 1,55 –  –  0,13 0,012 0,004 0,013 н. д 

3 17 0,5 – – – – 5 –  0,24 1,58 –  –  0,12 0,016 0,003 0,012 н. д 

ХН55МВЦ 2,5 17 0,5 – – – 1 3 – 0,14 1,5 – 0,01 0,08 0,048 0,0061 0,029 н. д 

2,5 17 0,5 – – 3 1 2 2 0,2 1,3 0,025 0,002 0,03 0,039 0,0037 0,031 н. д 

2,5 17 0,5 – – 3 1 2 3 0,14 1,45 0,02 0,004 0,05 0,043 0,0039 0,026 н. д 

07Х12НМФБР 2,5 15 0,5 1 – – – –  –  0,15 0,84 –  –  –  0,084 0,0078 0,024 410
-4

 

3,5 15 0,5 1 – – – – –  0,2 0,75 –  –  –  0,0384 0,0092 0,004 810
-4

 

05Х12Н2М 2 15 0,5 – 1 1,5 – – – 0,08 0,8 – – – 0,045 0,0008 0,03 210
-4

 

2 15 0,5 – – – 1 – – 0,09 0,6 – – – 0,0381 0,0039 0,026 110
-4

 

2 15 0,5 – – – – 0,5 – 0,08 0,7 – – – 0,0895 0,0035 0,023 1,510
-4
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 3.3 Дослідження зміни вмісту кисню в залежності від часу при 

різних добавках Al в сталь 08Х18Н12Б 

Було проведено дві серії дослідів, а саме: 

а) вивчення впливу витрат алюмінію на попереднє розкислення сталі (рис. 

3.3); 

б) вивчення впливу витрат алюмінію на остаточне розкислення сталі (рис. 

3.4). 

 

 Рисунок 3.3 – Зміна вмісту кисню в залежності від часу при різних 

добавках АІ в сталь 08Х18Н12Б попереднього розкислення. 

З першого дослідження видно, що витримка сталі більше 30 хв. недо-

цільна, так як при додаванні 0,05% Al, 0,15% Al, 0,25% Al вміст кисню в роз-

плаві не зменшується. 

Також з графіка видно, що при більших добавках алюмінію в сталь 

08Х18Н12Б в період попереднього розкислення збільшується і швидкість 

розкиснення: в рази порівняно з додаванням 0,25% Al і 0,05% Al та в 1,5 рази 

порівняно з додаванням 0,25% Al і 0,15% Al. Дещо інша ситуація спостеріга-

ється при кінцевому розкисленні. 
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Рисунок 3.4 – Зміна вмісту кисню в залежності від часу при різних 

добавках АІ в сталь 08Х18Н12Б кінцевого розкислення. 

Дифузійне розкислення, засноване на законі розподілу кисню між мета-

лом і шлаком, раніше широко використовувалося в практиці проведення від-

новного періоду. Останнім часом застосовують комбінований спосіб розкис-

лення, поєднуючи осаджувальне розкислення з дифузійним, що забезпечує 

значне скорочення тривалості відновного періоду без шкоди якості металу 

[19]. 

В першій серії дослідів, на основі літературних даних витрати алюмінію 

змінювали в межах від 0,05 до 0,30%. Витрати алюмінію в період кінцевого 

розкислення були постійними і складали 0,05%. Температуру металу в мо-

мент зливу підтримували на рівні 1520-1560 С [27]. 

Рафінування металу від газових домішок (кисню, водню, азоту) і 

неметалевих включень (S, P, глинозем), а також легування рідкісними еле-
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ментами приводить до підвищення таких влас-тивостей як високо темпера-

турна корозійна стійкість, довгострокова високотемпературна міцність і 

пластичність. 

Хоча найбільш вживаним розкислювачем для досліджуваних сталей є 

алюміній, проте його залишковий вміст у хромових сталях не повинен пере-

вищувати 0,15% мас. Більш високий вміст алюмінію в готовому металі може 

призвести до теплової крихкості й утворення тріщин при зварюванні, можли-

ве утворення дрібних твердих включень, видалення яких при спокійній ванні 

утруднено. 

При збільшенні температури в розплаві збільшується кількість кисню у 

кілька разів, тому плавку досліджуваних сталей слід вести при температурі 

1813-1833 К, щоб не збільшувати витрату розкислювачів та отримати сталь 

стабільного хім. складу. 
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4 Охорона праці та безпека у надзвичайній ситуації 

4.1 Мета розділу 

У процесі праці людина взаємодіє з виробничим середовищем, яке, в 

свою чергу, розглядається як соціальне явище, що включає технічний і при-

родний фактори (інструменти, обладнання, будинки, споруди, світло, повіт-

ря, температура робочого приміщення тощо) і спеціальні елементи, які фор-

муються під сумісною дією виробничих сил і виробничих відносин, а сама 

людина підлягає дії багатьох факторів, різних за своїм походженням, форма-

ми, проявом, характером дії тощо, які у ряді випадків можуть бути шкідливи-

ми. Це може статися, наприклад, коли система «людина — виробниче сере-

довище» не збалансована, характеристики виробничих факторів відхиляють-

ся від нормованих рівнів і не відповідають психофізіологічним вимогам лю-

дини. 

Проблеми створення безпечних та нешкідливих умов праці існували 

завжди, однак у період науково-технічного прогресу вони набули особливого 

значення, адже істотно зросла ціна кожного нещасного випадку та аварії. У 

деяких країнах фінансові втрати в результаті нещасних випадків та аварій за 

розміром наближаються до державних витрат на потреби національної обо-

рони. Оскільки у нашій роботі неможливо уникнути використання шкідливих 

речовин, необхідно розробити заходи по захисту людей від впливу шкідли-

вих факторів. 

Дана робота присвячена технологічному процесу отримання високоле-

гованих корозійностійких сталей методом плазмово-дугової плавки. Робота 

проводилась в лабораторії ІЕЗ імені Є.О. Патона. 

 Мета розділу − провести аналіз умов праці, пов’язаних з виконанням 

даної роботи, аналіз шкідливих виробничих факторів при проведенні експе-

риментальної частини та надання рекомендацій щодо їх усунення, або приве-

дення несприятливих чинників до нормативних значень, а також забезпечен-

ня безпеки персоналу у разі надзвичайної ситуації. 
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4.2 Аналіз шкідливих та небезпечних факторів при виконанні нау-

ково-дослідної роботи 

 При плазмово-дуговій плавці мають місце наступні небезпечні і шкід-

ливі виробничі фактори: 

  - фізичні НШВФ: машини та механізми або їх елементи, а також виро-

би, матеріали, заготовки тощо, які рухаються або обертаються; конструкції, 

які руйнуються; системи, устаткування або елементи обладнання, які знахо-

дяться під підвищеним тиском; підвищена запиленість та загазованість по-

вітря; підвищена або понижена температура повітря, поверхонь приміщення, 

обладнання, матеріалів; підвищені рівні шуму, вібрації, ультразвуку, інфра-

звуку; підвищений або понижений барометричний тиск та його різкі колива-

ння; підвищена та понижена вологість; підвищена швидкість руху та підви-

щена іонізація повітря; підвищений рівень іонізуючих випромінювань; підви-

щене значення напруги в електричній мережі; підвищені рівні статичної е-

лектрики, електромагнітних випромінювань; підвищена напруженість елек-

тричного, магнітного полів; відсутність або нестача світла; недостатня освіт-

леність робочої зони; підвищена яскравість світла; понижена контрастність; 

прямий та віддзеркалений блиск; підвищена пульсація світлового потоку; 

підвищені рівні ультрафіолетової та інфрачервоної радіації; гострі кромки, 

задирки, шершавість на поверхні заготовок, інструментів та обладнання; роз-

ташування робочого місця на значній висоті відносно землі (підлоги); слизь-

ка підлога; невагомість. 

- хімічні НШВФ: хімічні речовини, які по характеру дії на організм лю-

дини поділяються на токсичні, задушливі, наркотичні, подразнюючі, сенсибі-

лізуючі, канцерогенні, мутагенні та такі, що впливають на репродуктивну 

функцію. По шляхам проникнення в організм людини вони поділяються на 

такі, що потрапляють через: 1) органи дихання; 2) шлунково-кишковий 

тракт; 3) шкіряні покриви та слизисті оболонки [34]. 
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Під час виконання роботи було використане таке обладнання та матері-

али: плазмово-дугова  установка УПК-50 та УП-109; пічні трансформатори; 

легуючі добавки; токарно-свердлильне обладнання; додаткові контрольно-

вимірювальні прилади та обладнання. 

Науково-дослідна робота виконувалась в лабораторії (цеху) 20 відділу 

Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона. Дільниця плазмово-дугової 

плавки, що знаходиться в одному з приміщень Інституту електрозварювання 

імені Є.О. Патона, де  проводилась дипломна робота має такі характеристики 

і зображена на рис. 4.1: 

 

 

Рисунок 4.1 - Розташування робочих місць в лабораторії, де проводи-

лись дослідження: 1 – генератор; 2 – прилади контроль параметрів; 3 – піч 

УПК-50; 4 – трансформатор; 5 – піч УП-109; 6 – шафа; 7 – стіл зі стільцями і 

обчислювальною технікою (ПК); 8 – двері; 9 – вікна. 
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4.2.1 Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів 

Аналіз умов праці в приміщеннях проходив при використанні такого об-

ладнання (рис. 4.1) 

- стіл; 

- комп’ютер; 

- УПК-50; 

- УП-109; 

- шафа; 

- і інша допоміжна апаратура. 

 Розподіл легуючих елементів, а також склад включень вивчали мето-

дом мікрорентгеноспектрального аналізу на приладі MS-46 фірми «Cameca».  

 Металографічні дослідження проводили на телевізійному мікроскопі 

«Квантимет-720» і оптичних мікроскопах «Неофот». 

 Визначення масової частки кремнію, марганцю, хрому, нікелю, моліб-

дену, вольфраму, кальцію, ніобію, ванадію проводили методом спектрально-

го аналізу на квантометрі ДФС-10м. 

Виготовлення шліфів − на полірувальному верстаті.  

Масову частку вуглецю визначали кулонометричним методом на АН-

160 (абсолютна похибка 510
-4

 %). Масову частку кисню, азоту і водню в ме-

талі визначали методом вакуумного плавлення на газоаналізаторах фірми 

«Леко»: RO-16, TN-14, TC-30 (абсолютна похибка 210
-4

 %), RH-2 (абсолют-

на похибка 510
-5

 %) і фірми «Гереус» - UH-8 (абсолютна похибка 110
-4

 

%), при використанні яких присутні шкідливі і небезпечні фактори, а саме 

наявність шуму та вібрації і можливість ураження електричним струмом. 

ЕОМ має живлення напругою 220 В. Основні фактори ризику, які мо-

жуть бути присутні при використанні установок, наведені в  табл. 4.1 
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Таблиця 4.1 - Перелік шкідливих факторів  

Устаткування Шкідливі та небезпечні фактори 

УПК-50 

- ураження електричним струмом; 

- наявність шуму та вібрації; 

- опромінення рентгенівським випромінюванням. 

ЕОМ 

- наявність шуму та вібрації; 

- м'яке рентгенівське випромінювання; 

- електромагнітне випромінювання; 

- ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання; 

- електростатичне поле між екраном і оператором; 

- наявність пилу, озону, оксидів азоту й аероіонізації. 

УП-109 

- наявність шуму та вібрації; 

- електромагнітне випромінювання; 

- ураження електричним струмом. 

«Квантимет-720» 

- наявність шуму та вібрації; 

- м'яке рентгенівське випромінювання; 

- електромагнітне випромінювання; 

- ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання; 

- електростатичне поле між екраном і оператором; 

- ураження електричним струмом. 

ДФС-10м 

- наявність шуму та вібрації; 

- електромагнітне випромінювання; 

- ураження електричним струмом. 

MS-46 

- наявність шуму та вібрації; 

- рентгенівське випромінювання; 

- ураження електричним струмом. 

Дослідження проводилися в лабораторії, що має наступні розміри:  

- довжина -12 м; 

- ширина -10 м; 

- висота стелі - 8 м. 
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Площа лабораторії складає 120 м
2
, об'єм лабораторії - 960 м

3
. У лабора-

торії розташовані робочі місця трьох працівників. 

На одного працівника припадає об'єм та площа приміщення відповідно 

320 м
3
 та 40 м

2
. Ці показники відповідають вимогам СНиП 2.09.02-85 «Про-

изводственные здания», у відповідності до якого на одного працівника пови-

нно припадати не менше ніж 15 м
3
 об'єму робочого простору та 4,5 м

2
 площі. 

Порівнявши оптимальні значення об’єму та площі приміщення з отри-

маними значеннями робимо висновок, що розміри приміщення по відношен-

ню до кількості працюючих в ньому людей повністю відповідають оптималь-

ним умовам. Отже, геометричні параметри лабораторії відповідають вимогам 

СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприя-

тий». 

 

4.2.2 Аналіз мікроклімату    

Роботи, які проводяться на дільниці, виконуються стоячи, пов'язані з 

ходінням, переміщенням невеликих вантажів (до 10 кг) та супроводжують-

ся помірними фізичними навантаженнями, відносяться до категорії робіт 

IIб. Витрати енергії при виконанні таких робіт згідно з класифікацією кате-

горії робіт [38] складають 232...293 Дж/с. 

Однією з особливостей плазмово-дугової плавки являється видалення 

шкідливих речовин із шлакової ванни (фтористий водень та окисли металів). 

Але пари, котрі утворюються під час плавки не попадають в зону дихання ро-

бочого персоналу, тому що вони видаляються вентиляційною системою. Кон-

центрація шкідливих речовин на дільниці складає 1,1... 1,7 мг/м
3
 , що відно-

сяться до 3-го класу небезпеки (від 1,1 до 10 мг/м
3
) згідно ГОСТ 12.1.007-80. 

Наслідки знаходження працівників в загазованій атмосфері цеху – відхилен-

ня в стані здоров'я, професійні захворювання. 

Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 [31], для робіт категорії IIб повинні 

забезпечуватися метеорологічні умови, наведені в табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2 – Порівняння оптимальних величини температури, віднос-

ної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих  примі-

щень з фактичними (виміряними) 

Фактор мікроклімату Оптимальне Допустиме Фактичне Висновок 

Холодний період року 

Температура 

повітря,°С 
17-19 13.. .23 7...9 

нижче 

допустимої 

Відносна вологість 

повітря, % 
40...60 не більше 75 60...65 

в межах 

оптимальної 

Швидкість руху 

повітря, м/с 
0,2 не більше 0,4 0,2...0,4 

в межах 

допустимої 

Теплий період року 

Температура 

повітря,°С 
20...22 15...30 19...20 

в межах 

допустимої 

Відносна вологість 

повітря, % 
40...60 70 60...70 

в межах 

допустимої 

Швидкість руху 

повітря, м/с 
0,3 0,2...0,5 0,2...0,4 

в межах 

допустимої 

Отже, відносна вологість, температура та швидкість руху повітря в ро-

бочій зоні приміщення не виходять за межі допустимого. Мікроклімат відпо-

відає оптимальним умовам. Для забезпечення допустимої температури у хо-

лодний період року необхідно прийняти міри по підігріву повітря на дільниці 

ПДП. Це можливо зробити за допомогою підключення додаткових джерел 

тепла (водяного опалення, або за допомогою вентиляції). 

 

4.3 Аналіз освітлення 

Правильно організоване освітлення позитивно впливає на діяльність 

центральної нервової системи, знижує енерговитрати організму на виконання 

певної роботи, що сприяє підвищенню працездатності людини, продуктив-

ності праці і якості продукції, зниженню виробничого травматизму тощо. 

Освітлення буває трьох видів: природне, штучне і суміщене. Приро-

дне у свою чергу поділяється на бічне, верхнє та комбіноване. Штучне – за-

гальне і місцеве. Характеристика зорової роботи поділяється за класами 

точності:  
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1) найвищої точності;  

2) дуже високої; 

3) високої;  

4) середньої; 

5) малої;  

6) дуже малої точності.  

Правильно підібране освітлення надає нормальні умови для організації 

робочого процесу.  

 

4.3.1 Природне освітлення. Розрахунок коефіцієнту природного 

освітлення 

Знаходження світлової енергії однобічне, при розміщені вікон з східної 

сторони. 

,н Ne e m        (4.1) 

де ен = 1,5 – нормоване значення КПО,%;  

m = 0,85 – коефіцієнт світлового клімату для України з орієнтацією 

світлових прорізів на схід [29]. 

1,5 0,85 1,275.Ne     

Розрахунок фактичного рівня природного освітлення здійснюється за 

формулою: 

100
ф зo

n

e KS

S r





 
 


Кзб;             (4.2) 

де еф=
100 o

n з зб

S r

S K K





  

  
,         (4.3) 

де Sn = 120 м 2 – площа приміщення; 

Kз = 1,5 – коефіцієнт запасу, враховує зниження світлопропускання 

вікон і середовища у приміщенні; 

η – світлова характеристика вікон, залежить від відношення розмірів 

приміщення (довжини приміщення до його глибини (L/B) та глибини 
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приміщення до висоти від рівня робочої поверхні до верхнього краю 

вікна (B/h)) (вибирається із табл. 4.3); 

L/B = 12/10 = 1,2; 

B/h = 10/7 = 1,43. 

Таблиця 4.3 – Значення світлової характеристики вікон (η при боковому 

освітленні) 

Відношення 

довжини 

приміщення 

(L) до його 

глибини (В) 

Відношення глибини приміщення (В) до 

висоти від рівня робочої поверхні до 

верхнього краю вікна (h) 

1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 

4 і більше 

3 

2 

1,5 

1 

0,5 

6,5 

7,5 

8,5 

9,5 

11 

18 

7 

8 

9 

10,5 

15 

23 

7,5 

8,5 

9,5 

13 

16 

31 

8 

9,6 

10,5 

15 

18 

37 

9 

10 

11,5 

17 

21 

45 

10 

11 

13 

19 

23 

54 

11 

12,5 

15 

21 

26,5 

66 

12,5 

14 

17 

23 

29 

– 

Виходячи із розрахунків, приймаємо значення світлової характеристики 

вікон рівним 15 (η = 15).   

So = 56 м 2  – загальна площа вікон; 

Kзб = 1 – коефіцієнт, який враховує затінення будівлями, які розташовані 

навпроти (залежить від відношення відстані між будівлями до висоти 

карнизу протилежного будинку над підвіконником); 

r1=1,3 - коефіцієнт, який враховує відбиття світла від внутрішніх по-

верхонь приміщення; 

τ – загальний коефіцієнт світлопропускання. 

τ =τ1 ∙ τ2 ∙ τ3 ∙ τ4,     (4.4) 

де τ1 – коефіцієнт світлопропускання матеріалу, який визначається в за-

лежності від світлопропускного матеріалу (при подвійному склі 0,8); 
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τ2– коефіцієнт, який враховує втрати світла у віконній рамі (вид рами 

спарений 0,75); 

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

(при боковому освітленні τ3 = 1; при верхньому – τ3 = 0,8-0,9); 

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

пристроях [34]. 

τ=0,8∙0,75∙1∙1=0,6 

еф=
100∙56∙0,6∙1,3

120∙1,5∙15∙1
= 1,61 

Таким чином, коефіцієнт природного освітлення в нашому приміщенні 

становить 1,61, тобто більше нормативного значення ен= 1,275, то можна зро-

бити висновок, що ен відповідає встановленим нормативним вимогам ДБН 

В.2.5.28-2006. Таким чином природне освітлення (1,61) в денну пору доби да-

є змогу економити електроенергію і можливість працювати при природному 

освітленні. 

 

4.3.2 Штучне освітлення.  

Джерелами штучного освітлення в лабораторії  є люмінесцентні лампи. 

Для місцевого освітлення використовуються лампи розжарювання. Освітлен-

ня, що забезпечує зорові роботи, є важливим чинником в організації та про-

веденні роботи, тому що сприяє рівномірному розподілі яскравості в полі зо-

ру. 

Освітлення, що забезпечує нормальні зорові роботи, є важливим чинни-

ком в організації і проведенні НДР, тому що при поганому освітленні підви-

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

 Для забезпечення нормованих значень освітленості в приміщенні по-

трібно проводити чищення скла віконних рам і світильників не рідше двох 

разів у рік і проводити своєчасну заміну перегорілих ламп. 
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Воно має відповідати нормативному значенню Е. Згідно із ДБН 

В.2.5.28-2006 [29] роботи, що виконуються відносяться за характеристикою 

зорової праці до робіт середньої точності з найменшим розміром об'єкта роз-

пізнавання 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 [28]. 

 

4.4 Запиленість та загазованість 

В процесі приготування шліфів на механічному верстаті утворюється 

неорганічний пил з сполукою кремнія та окисел хрому Сr2O3 при поліруванні 

пастою “ДОІ” у мокрому середовищі. ГОСТ 12.1.005-88 [32] передбачає гра-

нично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зо-

ни: пил з діоксидом кремнію до 4% – ГДК = 4 мг/м
3
, клас 3; для окисла хрому 

ГДК = 1 мг/м
3
, клас 2. Процес приготування шліфів завершується їх травлен-

ням. В цій процедурі застосовуються: спирт етанол для обезжирювання та 3% 

процентний розчин азотної кислоти в спирті для травлення.  

В табл. 4.4 занесені виміряні та допустимі значення концентрації речо-

вин, що виділяються при приготуванні шліфів, з якої видно, що фактичні зна-

чення концентрації речовини для пилу з діоксидом кремнію до 4% та окислу 

хрому перевищують гранично допустимі концентрації.  

Таблиця 4.4 – Концентрація речовин при приготуванні шліфів 

Речовина 

Концентрація речовини, мг/м
3
 

Виміряна 
Допустима за 

нормами (ГДК) 

Пил з діоксидом 

кремнію до 4% 

8 4 

Оксид хрому 0,25 1 

Спирт етанол 800 1000 

Азотна кислота 3 5 

Враховуючи коротку тривалість шліфування та поліровки, для 

забезпечення безпечної роботи достатньо використовувати засоби індивіду-
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ального захисту – ШБ1 «Лепесток 5». Для травників допустимі норми не пе-

ревищуються, тому ніяких засобів захисту використовувати не потрібно. 

 

4.5 Випромінювання 

УП-109, УПК-50, дисплеї на основі ЕПТ є потенційним джерелом ви-

промінювання кількох діапазонів електромагнітного спектра: рентгенівсько-

го, оптичного, радіочастотного. 

Вимоги стосовно виробничих приміщень, в яких встановлені ВДТ ЕОМ 

та ПЕОМ відображені в ДСанПіН 3.32.007-98 [30]. Вимоги стосовно вироб-

ничих приміщень, де проводяться дослідження за допомогою рентгенівсько-

го випромінювання вказані у НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України» 

[35]. 

 

4.5.1 Рентгенівське випромінювання 

В процесі технічної експлуатації апаратури, під час роботи якої йде ви-

промінювання рентгенівських променів, необхідно обов'язково використову-

вати захисні засоби для запобігання опроміненню операторів та інженерно-

технічних працівників. 

Гранично допустимі дози рентгенівського опромінення передбачені са-

нітарними нормами: 

- для всього тіла людини у продовж тижня не більше ніж 100 мР; 

- тільки рук - 500 мР (80 мР на день). 

Як захисні засоби від дії м'яких рентгенівських променів застосовують-

ся екрани із сталевого листа (1 мм), освинцьованого алюмінію (3 мм), покри-

того оловом скла (8 мм). 

Оглядові вікна в рентгенівських установках виконують із плексигласу 

(30 мм) чи покритого оловом скла. 

З метою запобігання розсіювання рентгенівського випромінювання у 

виробничому приміщенні, влаштовують захисні огородження з різних захис-

них матеріалів, наприклад, свинцю чи бетону. 
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При короткочасних роботах на рентгенівських установках як засоби ін-

дивідуального захисту застосовуються фартухи, рукавички, шапочки, виго-

товлені з покритої оловом гуми. 

Необхідно зазначити, що гранично допустимі дози опоромінення при 

використанні ЕОМ, УП-109, УПК-50 та МІМ-8м не перевищували фонового 

рівня, що можна підтвердити показами вимірювання дозиметром ДРГЗ – 02 

(0,12 мкР/с). 

 

4.5.2 Теплове (інфрачервоне) випромінювання. Інтенсивність ви-

промінювання 

Інфрачервоне випромінювання виникає скрізь, де температура вище аб-

солютного нуля, і є функцією теплового стану джерела випромінювання. Ме-

талургійне обладнання в основному виділяє радіаційну i конвективну теплоту. 

Джерело – рідкий метал i плазма. Кількість тепла, яке виділяє людина зале-

жить від діяльності організму i роботи, яку виконує. При температурі повітря 

вище 36 °С потік тепла буде направлений із навколишнього середовища до тіла. 

Віддача тепла тілом буде залежати від вологості навколишнього середовища. У 

відповідності до ДСН 3.3.6.042-99 в холодний період року оптимальна темпе-

ратура складає 16 – 18 °С; відносна вологість 40 – 60 %, допустима ≤ 75 %; 

швидкість руху повітря не більше 0,5 м/с. В теплий період року оптимальна 

температура 18 – 20 °С; допустима – 13 – 20 °С при непостійному навантаже-

нні; 15 –20 °С при постійному навантаженні; відносна вологість – 40 – 60 %, 

допустима ≤ 75 %; оптимальна швидкість руху повітря становить 0,4 м/с, до-

пустима 0,2–0,6 м/с [31]. Інфрачервоне випромінювання створює на організм 

людини в основному теплову дію. 

 Інтенсивність випромінювання від нагрітої поверхні або через отвір від 

печі рекомендують визначати за двома формулами в залежності від спів від-

ношення між відстанню від джерела до приймача r та площею джерела F. 
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де А – коефіцієнт, який для шкіри людини або для бавовни дорівнює 85, 

для сукна – 110. 

У нашому випадку розрахунок інтенсивності інфрачервоного випромі-

нювання від нагрітої поверхні, будемо розраховувати за формулою (4.5), так 

як Fr  :  

де F - випромінююча поверхня(стінки печі) м
2
;  

r - відстань від джерела випромінювання до оператора, м; 

А - коефіцієнт матеріалу одягу робітників. 

Т – температура джерела випромінювання(T=1482 К). 

4

2

2

1482
0,91 0,051 85

100
46 /

7
E Вт м

  
   

      

Основні заходи захисту від ІЧ випромінювання — це захист часом, за-

хист відстанню, екранування джерел випромінювання, зменшення випромі-

нювання в самому джерелі випромінювання, виділення зон випромінювання, 

екранування робочих місць, застосування ЗІЗ. 

Допустима тривалість опромінювання інфрачервоним випромінюванням 

та тривалість перерв в залежності від щільності потоку зведена в табл. 4.5 [39]. 
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Таблиця 4.5 - Допустима тривалість безперервного інфрачервоного опро-

мінення та регламентованих перерв протягом години 

Щільність 

потоку 

випромінювання, 

Вт/ м
2
 

Допуcтима 

тривалість 

разового 

опромінення, 

хв. 

Тривалість   

перерви між 

опромінюваннями, 

хв. 

Допустимий загальний 

час    опромінення    на 

протязі робочого дня, 

% 
до 350 не обмежено - 100 

500 20 5 70 

700 15 5 60 

1200 10 5 50 

2000 5 10 40 

2100 4,5 10 30 

2800 Виконання робіт без захисту не припускається 

Отже, оператор на пульті управління, котрий знаходиться на відстані 7 м 

від печі, має можливість знаходитися там без спеціальних засобів захисту без-

межну кількість часу. 

 

4.6 Електробезпека 

Приміщення, в якому було проведено науково-дослідну роботу відно-

ситься до приміщень підвищеної небезпеки. 

В лабораторії (цеху) спостерігається: відносна вологість повітря, яка не 

перевищує 75 % протягом тривалого часу; наявність струмопровідного пилу; 

струмопровідної підлоги (металевої); металеві елементи технологічного ус-

таткування, які можуть опинитися під напругою. 

Причинами нещасних випадків спричинених електричним струмом мо-

жуть бути:  

- випадкове торкання до струмопровідних частин печі, що знаходяться 

під напругою;  
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- торкання до не струмопровідних частин печі, що випадково опинилася 

під напругою внаслідок пошкодження ізоляції або при замиканні фази на 

корпусі;  

- короткі замикання;  

- порушення правил експлуатації електричних приладів та устаткуван-

ня.  

Для уникнення враження електричним струмом необхідно [33]: 

1) забезпечити недоступність струмопровідних частин устаткування від 

торкання (огородження струмонесучих частин, що передбачено конструкціє-

ю електроустаткування; ізоляція та інше); 

2) здійснити заземлення корпусу електроустаткування; 

3) здійснити перевірку електросистеми перед експлуатацією устаткува-

ння, задля виявлення пошкоджень; 

4) вилучити небезпеку враження при появі напруги на корпусах, кожу-

хах, та інших частинах електроустаткування, використанням подвійної ізоля-

ції, захисним заземленням; 

5) забезпечити всі електроустановки засобами орієнтації. 

Вплив електричного струму на організм може мати небезпечні для здо-

ров’я людини наслідки і навіть привести до смерті. Імовірність смертельного 

результату при поразці електричним струмом вище, ніж при інших причинах 

травматизму. 

На дію електричного враження впливає ряд факторів: 

1. Величина струму (1 мА); 

2. Рід струму (струм перемінний); 

3. Частота струму (50 Гц); 

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

5. Тривалість дії струму; 

6. Стан організму; 
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При розробці захисних заходів, вважають небезпечним струм у 25мА, 

при якому важко самостійно відірватись від провідника, а струм величиною 

100мА може призвести до смертельного результату. Найбільш небезпечна 

частота в 20...100 Гц. Для напруги до 42 В найбільш небезпечний змінний 

струм, а більше 42 В вплив однаковий як постійного, так і змінного струму 

[28]. 

У лабораторії, де проводилися дослідження, вірно виконане захисне за-

землення корпусів, електроустаткування і приладів. Розташування робочих 

місць таке, що виключається можливість дотику до корпусів, електроустатку-

вання і приладів.  

 

4.7 Пожежна безпека 

Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що роз-

повсюджується у часі і просторі. 

Пожежна профілактика передбачає заходи із запобігання та ліквідації 

пожеж. Для оцінки ймовірності виникнення пожежі при виробничому проце-

сі в ОНТП 24-86 введена класифікація усіх виробництв за ступенем пожежної 

небезпеки. 

В процесі дослідження ми використовуємо не горючі матеріали, які при 

відновленні, спіканні та плавленні знаходяться у розпеченому чи розплавле-

ному стані. У зв’язку з цим приміщення лабораторії за ступенем пожежної 

небезпеки згідно з ОНТП 24-86 віднесемо до категорії «Г». 

У випадку пожежі у лабораторії може горіти:  

1. електроустановки та їхня проводка; 

2. паркет та штори; 

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

Виникнення пожеж у лабораторії можливе за наступних причин: 

- порушення технологічного режиму; 

- несправність електроустаткування; 
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- необережне звертання з вогнем; 

- ремонт устаткування на ходу; 

- неправильне користування устаткуванням. 

Для запобігання пожеж необхідно виключити перераховані недоліки і 

строго дотримуватись правил протипожежної безпеки. 

У лабораторіях усі установки живляться електричним струмом, тому 

для їх гасіння використовуються вогнегасники типу ОУ-2, ОУ-5 (при напрузі 

220В) та порошкові вогнегасники (напруга до 1000 В) – МГС (порошок на ос-

нові графіту) чи ПК (порошок хлоридів натрію та калію). 

До заходів з пожежної безпеки належать: запровадження системи 

попередження пожеж та системи протипожежного захисту [34]. 

Відповідальні особи перед закриттям приміщення проводять ретельний 

огляд. Перекривають воду та знеструмлюють усі установки. Ключі здають 

черговому вахтеру. 

Співробітники чи студенти, що виявили пожежу, зобов’язані: 

- викликати пожежну допомогу; 

- прийняти усі заходи до урятування людей та гасіння пожежі усіма 

доступними засобами гасіння пожежі. 

- доступними засобами гасіння пожежі. 

 

4.8 Безпека в надзвичайній ситуації 

Територія України, її населення, як і території та населення інших 

країн світу, на жаль, не убезпечені від ризику надзвичайних ситуацій при-

родного й техногенного характеру, які можуть зумовити людські втрати й 

заподіяти значної матеріальної шкоди. 

У законодавстві України надзвичайною ситуацією (НС) вважають по-

рушення нормальних умов життя й діяльності людей на об'єкті або терито-

рії, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоо-
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тією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що 

призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат. 

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виник-

нення надзвичайної ситуації на території України, розрізняють надзвичайні 

ситуації [28]: 

- техногенного характеру — транспортні аварії (катастрофи), пожежі, 

неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) 

небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйну-

вання споруд і будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєза-

безпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо; 

- природного характеру — небезпечні геологічні, метеорологічні, 

гідрологічні, морські та прісноводні явища, деградація грунтів чи надр, 

природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюва-

ність людей, тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хво-

робами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів і біосфери тощо; 

- соціально-політичного характеру — пов'язані з протиправними 

діями терористичного й антиконституційного спрямування: здійснення або 

реальна загроза терористичного акту, викрадення (спроба викрадення) чи 

знищення суден, захоплення заручників, встановлення вибухових пристро-

їв у громадських місцях, викрадення або захоплення зброї тощо; 

- воєнного характеру — пов'язані з наслідками застосування зброї ма-

сового ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження насе-

лення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектростанцій, складів і схо-

вищ радіоактивних та токсичних речовин і відходів тощо. 

Принципи забезпечення безпеки в умовах НС за ознаками їх реалізації 

умовно ділять на три групи: 

1) завчасна підготовка і накопичення засобів захисту (колективних 

та індивідуальних) від небезпечних і шкідливих чинників, забезпечення їх-

ньої готовності для використання населенням, а також підготовка до прове-

дення заходів щодо евакуації населення з небезпечних зон (зон ризику). 
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2) диференційований підхід у забезпеченні повного обсягу захисних 

заходів в залежності від виду джерел небезпечних і шкідливих чинників, а та-

кож від місцевих умов. 

3) комплексне ефективне застосування засобів і способів, які забез-

печують надійний захист від наслідків НС, узгоджене здійснення усіх захо-

дів, що гарантують безпеку в сучасному техносоціальному середовищі.  

Щоб запобігти виникненню надзвичайної ситуації техногенного та при-

родного характеру в нашій країні функціонує Єдина державна система запо-

бігання і регулювання на надзвичайній ситуації техногенного характеру. 

Надзвичайна ситуація, що може виникнути в лабораторії, буде належати 

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

рівням НС, а саме загальнодержавному, регіональному та місцевому. Згідно 

Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні надзвичайною ситуацією 

об’єктового рівня вважається така ситуація, що розгортається на території 

об’єкта або на самому об’єкті і наслідки якої не виходять за межі об’єкта або 

його санітарно-захисної зони. Для спрощення машинної обробки інформації 

класифікатор визначає оригінальний код кожної надзвичайної ситуації, що 

складається з 5-ти цифр, які вказують на клас, групу і вид надзвичайної ситу-

ації ( О – об’єктовий, М – місцевий, Р – регіональний, Д – державний) [28].  

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

стійкості (будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з при-

родних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону із застосував-

ням листових і плитних негорючих матеріалів). 

Розглянемо таку надзвичайну ситуацію як пожежа. Виникнення пожеж 

в лабораторії можливе за такими причинами: орушення правил 

протипожежної безпеки; Несправність електроустаткування; Необережне 

поводження з вогнем та розплавленим металом; Ремонт устаткування на 

ходу; Конструктивні недоліки устаткування; Неправильне користування 

устаткуванням.  
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План евакуації з поверху, де знаходиться лабораторія зображено на рис. 

4.2. 

 

Рисунок 4.2 - План евакуації з дільниці плазмових технологій. 

 Охорона праці - це система правових у соціально-економічних, органі-

заційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних захо-

дів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини 

в процесі праці. 

 Надзвичайно важливе значення відіграє питання створення належних 

умов для праці, що в свою чергу дозволить знайти потенціальні фактори 

ризику, підтримувати на належному рівні здоров'я людей і їх працездатність. 

Організація охорони праці здійснюється згідно із Законом України «Про 

охорону праці». Цей   Закон   визначає   основні  положення  щодо  реалізації 

конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі 

трудової діяльності,  на належні, безпечні і здорові умови праці,  регулює за  

участю  відповідних  органів  державної  влади відносини між роботодавцем і 

працівником з питань безпеки, гігієни праці  та  виробничого  середовища  і 

встановлює  єдиний  порядок організації охорони праці в Україні. 
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Висновки 

Плазмово-дугова плавка (в тому числі і ПДГП) має ряд переваг: 

простота обладнання (можливість реконструкції дугових сталеплавильних 

печей ємністю 5-6 т); використання інертної атмосфери, що дозволяє знизити 

вміст азоту і кисню в металі, а також розкислювачів і модифікаторів; можли-

вість використання для виплавки сталей і сплавів кускової шихти і лому; 

плавне регулювання потужності нагріву; мінімальний угар легуючих елемен-

тів; порівняно низькі питомі витрати електроенергії (0,9-1,2 кВтгод/кг). 

Наведено термодинаміку розкислення алюмінієм високолегованих ко-

розійностійких сталей 05Х14Н15М3Ц, 05Х12Н2М і 07Х12НМФБР. 

Отримав подальший розвиток спосіб виплавки високолегованих спла-

вів і тугоплавких металів у плазмово-дугових гарнісажніх печах змінного й 

постійного струму з керамічною футеровкою і водоохолоджуваним тиглем. 

Уточнено аналітичні залежності для визначення кількості алюмінію, 

що вводиться в період попереднього розкислення. Для хромових сталей 

05Х12Н2М і 07Х12НМФБР оптимальна добавка склала 2-2,6 кг/т, для сталі 

05Х14Н15М3Ц – 2-3 кг/т, для сплаву ХН55МВЦ – 2,84 кг/т. Температуру 

виплавки досліджуваних матеріалів необхідно підтримувати на рівні 1813-

1833°С. 

Одним з ефективних методів покращення якості сплавів є їх розкислен-

ня і мікролегування хімічно активними елементами і сплавами на їх основі. 

При цьому все більше уваги приділяється елементам третьої і четвертої груп: 

ітрію, церію, цирконію, гафнію. 

Рафінування металу від газових домішок і неметалевих включень, а 

також легування рідкісними елементами призводить до підвищення таких 

властивостей як високотемпературна корозійна стійкість, тривала високо 

температурна міцність і пластичність. 

Встановлено, що довготривалому збереженню жаростійкості, жароміц-

ності та корозійній стійкості сприяє гальмування дифузійних процесів, що 

досягається оптимальним легуванням. Вибір складу спеціальних сталей і 
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сплавів слід проводити з врахуванням їх робочої температури, агресивності 

середовища, ресурсу і режиму роботи. 

Плазмово-дугова гарнісажна плавка дозволяє усунути взаємодію мета-

лу з матеріалом тигля. Ці печі можуть розраховуватись на широкий діапазон 

тисків.  

Більш високий вміст алюмінію, ніж 0,15% мас. в готовому металі може 

призвести до теплової крихкості й утворення тріщин при зварюванні, можли-

ве утворення дрібних твердих включень, видалення яких при спокійній ванні 

утруднено.  

 При збільшенні температури в розплаві збільшується кількість кисню у 

кілька разів, тому плавку досліджуваних сталей слід вести при температурі 

1813-1833 К, щоб не збільшувати витрату розкислювачів та отримати сталь 

стабільного хім. складу. 
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Conclusions 

Plasma-arc melting (including PDHP) has several advantages: simplicity 

equipment (possibility of reconstruction arc smelting furnaces with capacity of 5-6 

tons); use of inert atmosphere, thus reducing the nitrogen and oxygen in the metal 

and deoxidants and modifiers; possibility to use for smelting and alloy steels lump 

charge and scrap; smooth regulation of heating power; minimal fumes alloying 

elements; relatively low unit cost of electricity (0,9-1,2 kVthod / kg). 

Show the change in oxygen content depending on exposure time at various 

metal additives deoxidizer (aluminum) in chrome-nickel steel. 

Show the degree of assimilation of aluminum in steel depending on the 

temperature of the metal tours. 

Shown the thermodynamics deoxidation with aluminum high corrosion-

resistant steels 05H14N15M3TS, 05H12N2M and 07H12NMFBR. 

Got the further development of high-alloy smelting method and refractory 

metals in plasma-arc furnaces AC and DC ceramic lining and water-cooled 

crucible. 

Specified analytical dependences to determine the amount of aluminum 

introduced during the previous deoxidation. For chromium steels 05H12N2M and 

07H12NMFBR optimal additive was 2-2,6 kg / t for steel 05H14N15M3TS - 2.3 

kg / t for rafting HN55MVTS - 2,84 kg / t. Melting temperature investigated 

material must be maintained at 1813-1833 ° C. 

One effective way of improving the quality of alloys is their deoxidation and 

microalloying  chemically active elements and alloys based on them. Thus, more 

attention is paid to elements of the third and fourth groups, yttrium, cerium, 

zirconium, hafnium. 

Metal refining of gas impurities and nonmetallic inclusions and rare alloying 

elements increases the high-temperature properties such as corrosion resistance, 

prolonged high temperature strength and ductility. 

Found that the long-term conservation of heat resistance, heat-resistant-ness 

and corrosion resistance helps inhibition of diffusion processes, optimal doping 
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achieved. Choice of special steels and alloys should be performed taking into 

account their operating temperature, aggressive environment, resource and 

operation. 

Plasma-arc melting eliminates interaction with the material of the metal 

crucible. These furnaces can pay for a wide range of pressures. 

A higher aluminum content than 0.15% by weight. in finished metal can 

cause heat embrittlement and cracking during welding, the formation of small 

solids, removal of which in a calm bath difficult. 

By increasing the temperature in the melt increases the amount of oxygen a 

few times, so melting investigated steels should be maintained at a temperature of 

1813-1833 K not to increase consumption deoxidants and get stable steel chemical. 

composition. 
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