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РЕФЕРАТ
Магістерська дисертація представлена пояснювальною запискою та
графічною частиною. Пояснювальна записка викладена на 76 сторінках
формату А4 і складається з вступної частини, 5 розділів, висновків, а також
містить 10 таблиць, 27 позицій в переліку посилань, 20 рисунків.

Об’єкт дослідження: Електрошлакові процеси з витратним електродом в
захисній атмосфері.
Мета роботи: оптимізація електрошлакової технології лиття виливків із сталі
ШХ15 в захисній атмосфері.
Устаткування:електрошлакова установка типу УШ-149.
Результати: В даній роботі досліджено вплив парціального тиску кисню та
азоту в газовій фазі на взаємодію компонентів металевої та шлакової фаз,а
також на рафінування металу від кисню та азоту.

Ключові слова: ЕЛЕКТРОШЛАКОВИЙ ПЕРЕПЛАВ, РАФІНУВАННЯ,
ЗАХИСНА АТМОСФЕРА,ВИТРАТНИЙ ЕЛЕКТРОД.

ABSTRACT
Master's thesis submitted an explanatory note and graphic part. Explanatory
memorandum presented on 76 pages A4 and consists of introduction, 5 chapters,
conclusions, and contains 10 tables, 27 positions in the list of references, 20
figures.

Object of study: electroslag process with a consumable electrode in a protective
atmosphere.
Objective: optimization technology electroslag casting of steel castings SHH15 in
a protective atmosphere.
Equipment: electroslag installation type NL-149.
Results: In this work the influence of partial pressure of oxygen and nitrogen in the
gas phase components of the interaction of metal and slag phases, as well as the
refining of metal from oxygen and nitrogen.

Key words: electroslag remelting, refining, protective atmosphere,
consumable electrode.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА СКОРОЧЕНЬ
ЕШТ – електрошлакова технологія;
ЕШП - електрошлаковий переплав;
ЕШР – електрошлакове рафінування;
ЕШВР – електрошлакова виплавка та рафінування;
ЕШТП – електрошлакова тигельна плавка;
ККД – коефіцієнт корисної дії;
Рис. – рисунок;
Табл. – таблиця;
Мзл – маса зливка, кг;
hзл - висота зливка, м ;
Dзл - діаметр зливка, м ;

Мшл - маса шлаку, кг;
dел – діаметр електрода, м;
1 - товщина шлакового гарнісажу, м ;

Ркор – корисна потужність, кВт;
Cтв– середня теплоємність твердого металу, кДж кг  К ;


q - питома теплота фазових переходів першого роду, кДж кг ;
Cр – теплоємність рідкого металу, кДж кг  К ;


Тпл – температура плавлення, К ;
Т пер. –

температура перегрівання, К ;

λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м*С);
F – площа, м2;

ВСТУП
Актуальність. Відомо, що проблеми економного використання
ресурсів, що існували довгий час роздільно, вимагають комплексного,
сумісного розгляду. Раціональне і економне використання металу - одна з
головних умов подальшого успішного розвитку промисловості нашої країни.
Сучасна концепція утилізації відходів на металургійних підприємствах
припускає багатократне використання вторинних матеріалів для власних
потреб підприємства або за його межами за умови їх переробки.
Установки електрошлакового переплаву (ЕШП) застосовують для
переплавки сталей і сплавів з метою зменшення шкідливих домішок,
особливо сірки, та одержання однорідної макроструктури зливка.
Основною перевагою використання електрошлакової технології є
підвищення ефективності виробництва завдяки поліпшенню якості поверхні,
зменшенню головної обрізі і поліпшенню оброблюваності в гарячому стані.
Використання процесу ЕШП служить резервом збільшення надійності та
строку служби пресо-штампового обладнання.
Зважаючи

на

вище

зазначене,

доцільним

є

використання

електрошлакової плавки з витратним електродом. Особливістю даного
процесу є те, що розплавлення металу відбувається в товщі рідкого шлаку без
контакту з атмосферою печі, що дозволяє суттєво знизити вигар металу. Крім
цього, шлак є не тільки джерелом теплоти, але й рафінуючим середовищем.
Також існує можливість у широких межах варіювати складом шлаку та його
температурою, додавати в шлак під час плавки легуючі, розкислюючі та
рафінуючі добавки. Обладнання для реалізації даної технології відрізняється
простотою в управлінні та обслуговуванні, мобільністю і порівняно
невисокою вартістю.
В умовах контакту витратного електрода та шлакової ванни з киснем та
азотом газової фази можливий як приріст,так і видалення кисню та азоту

металу ЕШП.З метою зниження парціальних тисків кисню та азоту в газовій
фазі переплав проводять в атмосфері нейтрального газу.
Об’єкт дослідження. Електрошлакові процеси з витратним електродом в
захисній атмосфері.
Предмет дослідження. Рафінування сталі ШХ-15 від кисню та азоту.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному :
Встановлено,що зниження парціального тиску кисню в газовій фазі із
0,125 до 0,02 атм дозволяє зменшити угар кремнію,марганцю та алюмінію
при ЕШП сталі ШХ15 в 1,5 – 3 рази.

1 АНАЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ДЖЕРЕЛ
1.1 Електрошлакова технологія
Установки ЕШП (рис.1.1) застосовують для переплаву сталей і сплавів з
метою зменшення шкідливих домішок,особливо сірки, та отримання
однорідної

макроструктури

зливка.Торець

витратного

електрода

3,

підключений через трансформатор 1 до джерела електричного струму,
розміщується

у

ванні

електропровідного,

але

порівняно

з

іншими

розплавами, значним опором рафінувального шлаку 5. Шлак наводять у
водоохолоджуваній металевій виливниці-кристалізаторі 8 розплавленням на
початку процесу твердої шлакової суміші (флюсу) або заливанням рідкого
шлаку, виплавленого в окремій шлакоплавильній печі. Перемінний чи
постійний електричний струм проходить від електрода до шлаку. Під
впливом теплової енергії шлак розплавляється і перебуває в рідкому стані.
Вся

суть

електрошлакового

процесу

визначається

властивостями

розплавленого шлаку: пропускати електричний струм, акумулювати теплоту,
виконувати рафінувальну та захисну від атмосфери повітря функції щодо
розплавленого металу.

Рисунок 1.1 – Розміщення рафінувальних зон при ЕШП:
І - III зони рафінування; 1 - трансформатор; 2-електродотримач: 3електрод; 4-краплі електродного металу; 5-шлакова ванна; 6-рідка металева
ванна; 7-зливок; 8-водоохолодний кристалізатор; 9-кірка твердого шлаку

У процесі електрошлакового переплаву розрізняють три рафінувальні
зони (рис. 1.1). Зона І міститься на торці електрода, що переплавляється.
Плівка рідкого металу з високою концентрацією небажаних домішок
утворюється на торці електрода та стікає з нього. Вона одночасно взаємодіє з
рафінувальним
поверхнею

середовищем

поділу

і

(шлаком),

невеликим

характеризується

перегріванням

металу

значною

порівняно

з

температурою плавлення.
У зоні II відбувається рафінування краплі металу під час її утворення та
переміщення від електрода через рафінувальний шлак до ванни рідкого
металу.
Особливістю цього процесу є короткочасність контактування з рафінувальним середовищем-0,5 - 1,0 с.
Зона III, або реакційна зона,-це поверхня ванни рідкого металу де на
поверхні поділу шлак - метал спостерігається значне перегрівання та
інтенсивне перемішування металу.
Повнота видалення шкідливої і-ї домішки характеризується ступенем її
рафінування-відношенням кількості видаленої домішки до її початкової
концентрації. Початковим умістом домішки є її концентрація у заготовціелектроді, що переплавляється (Сі(3)). Кінцевим умістом для першої зони і
початком для другої є вміст домішки в краплі Сі(кр) в момент її відривання
від торця заготовки.
Кожна реакційна зона є відкритою системою, в яку безперервно надходить метал та з якої він видаляється.
Теплота, що виділяється в шлаку, витрачається на нагрівання самого
шлаку, електрода, його плавлення та перегрівання до температури відривання крапель, а також покриття теплових витрат через стінки кристалізатора
і піддона, випромінюванням з поверхні шлаку.
Краплі рідкого металу, проходячи через шлак, утворюють металеву
ванну 6, яка послідовно затвердіває знизу з утворенням зливка 7. Об'єм

металевої ванни безперервно поповнюється новими порціями рідкого металу
під час плавлення електрода.
Добираючи відповідний хімічний склад шлаку (флюсу) можна проводити селективне рафінування переплавленого металу від тих чи інших
небажаних домішок на всіх стадіях його поділу. Шлакова ванна в ЕШП
виконує також роль теплової надставки /(порівняно з кристалізацією сталі у
виливницях), тобто сприяє формуванню щільної спрямованої структури
зливка, вільного від усадкової раковини.
Одна з важливих особливостей ЕШП— спрямована кристалізація зливка
знизу вгору завдяки деякому зменшенню відведення теплоти в радіальному
напрямі, що спричинюється утворенням гарнісажу між зливком і стінкою
кристалізатора. Цей гарнісаж забезпечує чисту поверхню зливка, а
спрямоване тепловідведення - високу щільність та якісну внутрішню
структуру зливка.
За способом отримання зливка печі ЕШП поділяють на печі, переплав в
яких проводять у суцільному нерухомому («глухому ») кристалізаторі,що
розрахований на отримання зливка певної висоти,та печі, оснащені коротким
наскрізним кристалізатором,який переміщується відносно зливка під час
плавлення. Крім того, конструктивні та електротехнічні схеми печей ЕШП
багато в чому залежать від призначення і подальшого переділу зливків.
У промисловості різних країн експлуатуються сотні печей ЕШП різного
типу і призначення: однофазні однолектродні, біфілярні двохелектродні та
чотириелектродні, багатоелектродні печі з одним кристалізатором. До
основного устаткування електрошлакових (ЕШ) печей належать механізми
плавного подавання електродів, переміщення кристалізатора і піддона.
Поряд з основним застосовують допоміжне устаткування: обладнання
для прожарювання, зберігання, плавлення, транспортування і заливаним
флюсу; обладнання для підготовки поверхні витратних електродів і
кріплення їх, а також зливків для пластичної деформації; устаткування для

газопостачання, вторинного охолодження та обігрівання зливків; печі
(камери) для охолодження і термічного оброблення зливків тощо.
Під час роботи печей на рідкому старті плавлення флюсу проводять поза
печами ЕШП. Створені та успішно експлуатуються флюсоплавильні печі для
отримання рідкого шлаку місткістю 1-5 т. Розплавлення шлаку здійснюється
невитратним (графітовим) електродом в неохолоджуваному тигель-ковші з
графітовою футерівкою. При цьому досягається рафінування шлаку (флюсу)
від вологи, частково від кремнезему, оксидів феруму внаслідок взаємодії зі
стінками вуглецевого тигля.
Основні елементи електричного ланцюга печей ЕШП: джерело живлення, транформатор, струмопідведення, електрод, шлакова та металева
ванни, зливок і піддон. Для створення оптимальних умов проведення
процесу ЕШП на шлаковій ванні потрібно забезпечити напругу 3О-100 В із
силою струму 2,5-50 кА. Залежно від параметрів наплавлюваного зливка та
типу установки діапазон потрібних значень напруги й сили струму значно
звужується.
Сучасні печі ЕШП оснащені приладами контролю і регулювання,
системами керування певними параметрами та агрегатами, що дає змогу
оптимізувати технологічні режими.
До основних матеріалів, які застосовують у процесі ЕШП, належать
витратні електроди, флюс, за потреби- лігатура, модифікатори, розкисники.
Допоміжні матеріали -електроенергія, вода, повітря, інертний газ.
Витратні електроди виготовляють з прокату або їх відливають. Застосування останніх економічно й технологічно обґрунтовано, особливо
якщо використовувати для цього МБЛЗ зі значним набором розмірів
кристалізаторів круглого або квадратного перерізу.
Одним із основних критеріїв якості електродів є хімічна однорідність,
але наявність у них пористості помітно не впливає на якість переплавленого
металу.

1.2 Флюси для електрошлакового переплаву
При ЕШП одним із основних матеріалів необхідних для ведення
процесу, є флюс, з якого в ході розплавлення створюється рідкий шлак.
Велике значення для належного ведення процесу має правильну
підібраний хімічний склад флюсу, після розплавлення якого утворюється
рідкий шлак. Слід зазначити, що від активності рідкого шлаку залежить
ступінь очищення металу від шкідливих домішок і збереження в ньому
легуючих елементів. Температура плавлення флюсу має бути трохи нижчою,
ніж температура плавлення металу, а температура шлаку-перевищувати
температуру

розплавленого

металу.

Шлак

повинен

мати

достатню

електропровідність та низьку в'язкість (0,05-0,15 Па*с), В електрошлакових
процесах застосовують фтористо-окcидні системи, які мають універсальні
властивості

й

підвищену

десульфурівну

здатність.

До

складу

найпоширеніших шлаків входять: фторид кальцію СаF2 та стійкі оксиди
СаО, А1203, MgO (табл. 1.1).
Таблиця 1.1 – Температури плавлення компонентів шлаку
Компонент

Температура
0

шлака

плавления, С

Компонент
шлака

Температура
плавления, 0С

СаF2

1400

СаО

2580

NaF

992

АІ2О3

2050

NaСl

801

ТiО2

1870

Na3АlF6

990

МgО

2800

LiF

890

СеО2

2700

MgF2

1263

SіО2

1610

В2О3

290

МnО

1842

До флюсів (шлаків) ЕШП пред'являються такі вимоги:
1.
процесу.

Вони повинні забезпечувати легкий старт та високу стабільність

2.

Температура плавлення шлаку повинна бути нижчою, ніж

металу.
3.

Висока електропровідність у розплавленому стані.

4.

Компоненти шлаку повинні забезпечувати протікання бажаних

хімічних реакцій.
5. При температурах переплаву мати достатню в'язкість.
6.Забезпечувати помірні швидкості плавлення з метою отримання
спрямованої кристалізації.
7.

Забезпечувати мінімальні питомі витрати електроенергії.

8.

Забезпечувати

формування

якісної

поверхні

зливка

і

відокремлення шлакової кірки від неї.
9.

Не змінювати свій склад при зберіганні та в процесі ЕШП.

10.

Мати

високу

рафінуючу

здатність

і

мінімальну

окиснювальну здатність.
11.

Мати високий електроопір.

12.

Захищати метал від взаємодії з атмосферою.

13.

Бути екологічно нешкідливими.

На практиці ці вимоги часто суперечать одна одній і створити шлак,
який би повністю відповідав усім вимогам неможливо. Тому, для
визначеного процесу та сплаву підбирають найбільш підходящий флюс, який
відрізняється вмістом компонентів.
До компонентів, що складають шлакову систему пред'являються такі
вимоги:
1.

Вони не повинні взаємодіяти один з одним.

2.

Не утворювати тугоплавкі і леткі сполуки, які призводять до

швидкої зміни складу шлаку та його властивостей.
3.

Не повинні давати токсичних виділень.

4.

Повинні мати високу пружність пари в робочому інтервалі

температур.
5.

По можливості бути не дефіцитними і не дорогими.

Флюси ЕШП повинні відповідати вимогам технічних умов
ТУ-14-1-1948-77 (табл. 1.2).
Таблиця 1.2 – Хімічний склад шлаків та температура плавлення флюсів
для Електрошлакової технології
Хімічний склад, %
Марка
АНФ-6

Са
F2

А12
О3

СаО

SiO2

Mg
О

TiO

70

30

–

–

–

–

2535
3542
2930
3337
2631
2026

2025
1218

–

–

–

–

5-9

2-6

–

<2

4,7

–

<2,5

<6

–

4-8

1216

–

40
-55
30
-40
37
-45

АНФ-28
АНФ-29
АНФ-32
АНФ-292
АНФ-295
АНФ-35

–
11
-17
24
-30

–
1218
2025
5861
4956
2832

2

Температ
ура
плавленн
я, °С
1380
11801200
12301250
13001320
14301450
14001420
12201240

В’язкість флюсу ЕШП є одним із основних фізичних властивостей, що
визначає якість отриманого металу.
По характеру змінення динамічної в’язкості в інтервалі температур
1200-1700 °С флюс АНФ-295 значно відрізняється від традиційних флюсів
АНФ-6, АНФ-28, АНФ-29. Флюс АНФ-29 «довгий» і використовується для
ЕШП зливків рухомому кристалізаторі. Флюс АНФ-6 найбільш «короткий» і
також

використовується

для

ЕШП

зливків,

але

застосовують

для

виготовлення виливків в стаціонарних виливницях. Флюс АНФ-295 «довгий»
і його в’язкість при температурах електрошлакового процесу значно більша
за в’язкість представлених флюсів.
Тому для експериментів нами було запропоновано використовувати
суміш флюсів АНФ-29 і АНФ-295 в співвідношенні 2:1. На нашу думку це

забезпечить стабільність процесу ЕШП і покращить ступінь рафінування
металу.
На рис.1.2

наведено в’язкість флюсів ЕШП, що використовуються

найчастіше в електрошлаковій технології.

Рисунок 1.2 – Залежність в’язкості флюсів ЕШП від температури:
а: 1–АНФ-291; 2–АНФ-295; 3– АНФ-1П; 4– АНФ-6; 5– АНФ25;
6–АНФ-26; б: 7– АНФ-28; 8– АНФ-29; 9– АНФ-30; 10–АНФ-32.
Шлаки електрошлакової технології, що вміщують сполуки кальцію
здатні до гідратації крім адсорбованої вологи вони можуть зв’язувати воду в
хімічні сполуки типу CaF2 H2O, CaOH та інші.
Наявність в складі шлаку вологи може стати причиною підвищення
вмісту водню в металі та інших дефектів. Щоб запобігти цьому перед
використанням флюсу його прогартовують у печі подового типу при
температурі 800-850°С протягом 2-5 годин. Флюс завантажують в короби
виготовлені з окалиностійкої нержавіючої сталі шаром товщиною 20мм. Час
прогартовування флюсу залежить від товщини шару та його складу.
Після прогартовування флюс зберігається в закритій тарі не більше 24
годин до його використання при електрошлаковому переплаві сталі.

В'язкість
Коефіцієнт динамічної в'язкості дорівнює тангенціальній складовій
сили на одиницю площі будь-якій з двох паралельних площин з одиницею
відстані між ними, причому простір між ними заповнений рідиною і одна з
площин рухається по відношенню до іншої з одиничною швидкістю,
зберігаючи паралельність.
В'язкість рідкого шлаку в процесі ЕШП позначається на циркуляції
шлаку і остаточної швидкості крапель рідкого металу.
Низька

в'язкість

шлаку

сприяє

сильному

перемішуванню,

створюваному головним чином електромагнітними силами, і це веде до
видалення газів з шлаку і граничної поверхні шлак-газ.
Кінцева швидкість частинки розплавленого металу, що опускається
в рідкому шлаку під впливом прискорення сили тяжіння прямо пропорційна
квадрату радіуса краплі металу, різниці щільності металу і шлаку і обернено
пропорційна в'язкості (закон Стокса).
За законом Стокса, спрямована донизу швидкість краплі рідкого
металу дорівнює її кінцевої швидкості. До неї повинна бути додана
швидкість потоку шлаку, що опускається по осі кристалізатора під впливом
електромагнітних сил і зворотного конвекції, зумовленої виділенням тепла з
кінця електрода (прихованого тепла розплавлення металу).
Чим вище в'язкість шлаку, тим менше величина крапель металу, а
чим менше різниця щільності металу і шлаку, тим менше кінцева швидкість
краплі металу і, отже, тим довше час її перебування в шлаковій ванні. Реакції
між шлаком і металом відбуваються на кінці електрода, при проходженні
краплі металу через шлак і у граничної поверхні шлакова ванна-ванна
металу. Хоча тривалість перебування металевих крапель в шлакової ванні
невелика, реакція між шлаком і металом розвинена значно, оскільки велика
площа поверхні рідкого металу, що піддається впливу розплавленого шлаку.
В'язкість шлаку є функцією температури вище температури ліквідусу і

хімічного складу. Девіс та інші вимірювали в'язкість шлаків, вживаних в
ЕШП за допомогою обертового тигельного віскозиметра.
Густина
Різниця в густинах між рідким шлаком і рідким металом, що
піддаються переплаву, має велике значення в процесі ЕШП.
Зусилля, обумовлене силою тяжіння, яке має бути докладено для
відриву краплі розплавленого металу з кінця електрода, пропорційно різниці
щільності

метал-шлак.

До

цього

зусиллю

повинні

бути

додані

електромагнітні та термічні сили; ці сили діють в напрямку, протилежному
дії міжфазного натягу на межі між рідким шлаком і рідким металом, яке має
тенденцію затримувати відрив краплі з кінця електрода.
Зусилля, обумовлене прискоренням сили тяжіння, діючи на
сферичну металеву краплю, пов'язане з різницею щільності.
Отже, якщо для відриву рідкої металевої частинки від електрода
потрібне постійне зусилля, а електромагнітні та термічні сили постійні, чим
більше різниця щільності, тим менший об'єм краплі металу.
Кінцева швидкість крапель рідкого металу пропорційна різниці
густин, і ці параметри співвідносяться відповідно до закону Стокса.
Отже, чим менше різниця густин, тим менше кінцева швидкість
краплі рідкого металу і, отже, тим більше тривалість її перебування в
шлакової ванні. Реакції між шлаком і металом відбуваються на кінці
електрода, при проходженні крапель металу через шлакову ванну і на
граничній поверхні метал-шлак, тому чим більше тривалість перебування
краплі рідкого металу в шлаковій ванні, тим ефективніша реакція між
шлаком і металом.
Реакції між шлаком і металом у шлаковій ванні є функцією як площі
поверхні металу, що піддається впливу шлаку, так і тривалості перебування в
шлаковій ванні. Коли ми розглядали зусилля, необхідне для відриву краплі
металу від електрода, ми бачили, що чим більше різниця щільності, тим
менше величина металевої частинки і, отже, тим більше площа поверхні на

межі метал-шлак. Однак, розглядаючи кінцеву швидкість відривання краплі
металу, можна встановити, що чим більше різниця щільності, тим вище
кінцева швидкість частинки і при постійній в'язкості шлаку тим менше
тривалість перебування краплі металу в шлакової ванні. Дія цих двох
чинників протилежна. Ідеальним було б мати невелику величину крапель
металу і тривалий час їх перебування в шлаковій ванні, щоб сприяти реакції
між шлаком і металом. Велика різниця щільності і висока в'язкість шлаку
разом сприяють як зменшенню величини крапель, так і більш тривалого
перебування в шлаковій ванні.
Велика різниця густин сприяє також відділенню шлаку від металу і,
таким чином, зменшує можливість захоплення шлаку кристалізованим
металом. Важливо знати, яка щільність рідкого шлаку при високій
температурі, так як це дозволяє розрахувати мінімальну масу потрібного
шлаку за умови, якщо відома також потрібна мінімальна глибина шлакової
ванни. Щільність шлаку залежить як від його складу, так і від температури.
1.3 Особливості електрошлакової плавки
Операція підготовки печі до плавки включає розміщення устаткування
для формування зливка-кристалізатора й піддона, елементів, потрібних для
старту заправки, а також залежно від техоології-засипання стартової суміші
флюсу чи розміщення устаткування для заливання рідкого шлаку (рис. 1.3).
Кристалізатор і піддон уважно оглядають, очищають їх внутрішню
поверхню, а нижній торець кристалізатора очищають від слідів шлаку,
корольків металлу й нагару. Після цього визначають стан поверхні піддона і
кристалізатора для встановлення наявності їх деформації та місцевих
дефектів-подряпин, вибоїн, виривів тощо. У разі потреби усувають дефекти
або замінюють кристалізатор і піддон.

Рисунок 1.3 - Схема ЕШП на твердому старті:
1-візок піддона; 2-піддон; 3- шайба-затравка; 4- дугове розряджання в
запальній суміші; 5- робочий флюс; 6- кристалізатор; 7- витратний електрод;
8- електродотримач
Придатні до використання кристалізатор і піддон установлюють на піч,
підключають подавання води для їх охолодження та перевіряють на
відсутність у них протікання. Якщо виявляють незначне просочування води
в кристалізаторі або піддоні, плавлення не розпочинають, оскільки
потрапляння вологи в шлак чи рідкий метал спричинює викиди шлаку з
кристалізатора та погіршення якості наплавленого металу внаслідок
підвищення в ньому вмісту водню й окиснення наявних або введених
легуючих елементів (алюмінію, титану, цирконію та ін.). Якщо температура
води нижча, ніж температура повітря, на стінках кристалізатора і піддона
можливе створення конденсованої вологи. Тому перед плавленням ці
поверхні протирають насухо. Перевіряють справність механічного й
електричного

устаткування

печі

та

роботу

вентиляційної

системи.

Закріплюють електрод в електродотримачі, забезпечуючи його контакт зі
струмопідвідною

мережею,

коригуючи

кристалізатора і піддона із затравкою.

його

положення

відносно

Настає час для проведення процессу-старту, під час якого формується
шлакова ванна і стабілізується електрошлаковий процес. Наведення
шлакової ванни має два різновиди: твердий та рідкий старти, причому
наведення шлакової ванни за твердого старту здійснюється безпосередньо в
кристалізаторі. На піддон по центру щільно кладуть металеву затравку
(шайбу). В центрі затравки (рис.1.2) роблять перемичку, використовуючи для
цього сталеві стружку і дріт, спрацьовані пружини.
Хімічний склад затравки і перемички має бути близьким до складу
електрода. Потім навколо перемички насипають самоплавку чи екзотермічну
суміш. Кристалізатор, який до цього був піднятий над піддоном опускають і
ставлять на піддон. Електрод опускається вниз до контакту з верхньою
частиною перемички. В кільцевий простір між витратним електродом і
стінкою кристалізатора засипають робочий флюс, хімічний склад і кількість
якого передбачені інструкцією для кожної групи марок сталі та маси зливка.
На підготовлену таким чином установку подають напругу. Перемичка
розплавляється з одночасним розплавлянням самоплавкої суміші. Під час
проходження через неї електричного струму в ній виділяється достатньо
теплоти для розплавлення робочого флюсу й утворення електропровідної
шлакової ванни. Однак технологія твердого старту має низку недоліків.
1.У період наведення шлакової ванни за твердого старту електричний
режим дуже нестабільний, що зумовлюється нестійким процесом горіння дуги
внаслідок

складних

умов

йонізації

дугового

простору

(інтенсивне

охолодження шлаком, значне відведення теплоти через електрод і піддон).
2.У цей період для перегрівання шлаку і формування зливка тепла
виділяється недостатньо, внаслідок чого його донна частина виходить з
перетисками.
3.У донній частині ванни іноді трапляються нерозплавлені часточки
шлаку.
4.Унаслідок неминучих дугових розрядів спостерігається підвищене
окиснення легуючих елементів переплавленого електрода.

5.Обрізь донної частини досягає 8—10 %.
6.Потреба виготовлення спеціальних шайб-затравок, що пов'язано з
небажаною завантаженістю ковальського і верстатного устаткування.
7.Небезпека пропалення затравки й піддона у початковий період розвитку
процесу, коли можливе виникнення дугових розрядів.
8.Довга тривалість процесу розплавлення флюсу (до 1 год), унаслідок
чого знижується продуктивність печі.
9.Для

якісного

проведення

процесу

потрібні

певні

навички,

зосередженість та висока кваліфікація оператора.
Перелічені недоліки твердого старту особливо помітні у процесі
виплавлення великомірних зливків, а також під час роботи на печах
трифазного і біфілярного типу.
З метою усунення зазначених недоліків розроблено два способи ЕШП
на рідкому старті:
1) приготування рідкого шлаку безпосередньо в кристалізаторі із
різними варіантами використання невитратних електродів;
2) розплавлення шлаку в спеціальній флюсоплавильній печі, після чого
його заливають у кристалізатор.
Нині найбільше поширені два способи заливання шлаку в кристалізатор:
зверху-під

час

роботи

з

коротким,

рухомим

відносно

зливка

кристалізатором; знизу-(сифонним способом)-під час роботи з довгими
кристалізаторами чи з великогабаритними рухомими кристалізаторами.
Спосіб сифонної заливки порівняно широко застосовують у зв'язку з
простою пристосованістю до кожної печі ЕШП. Заливання шлаку проводять
після підключення напруги до печі. Якщо рівень шлаку в кристалізаторі
наближається до заданого, і в ланцюзі витратного електрода виникає
електричний струм- заливання шлаку припиняють.Основною перевагою

сифонної заливки є висока продуктивність, вихід придатного металу та
поліпшення якості переплавлюваного металу.
Для отримання металу високої якості потрібно забезпечити відповідне
положення торця витратного електрода в шлаковій ванні (рис. 1.4). За малої
швидкості подавання електрода його плавлення відбувається поблизу
дзеркала шлакової ванни. Торець електрода залишається плоским (рис. 1.4),
краплі металу хаотично «блукають» по торцю. В момент відривання крапель
спостерігаються дугові розряди між електродом та поверхнею шлакової
ванни. Зі збільшенням швидкості подавання електроди на його торці
утворюється виступ, близький за формою до конуса (рис,. 1.4, ν3 ), бічна
поверхня якого вгнута. У разі збільшення швидкості подавання електрода
його торець занурюється в шлак, набуваючи форми правильного конуса (рис.
1.4, ν

4

). За ще більшої швидкості подавання електрода на його торці

з'являється циліндрична частина, занурена в шлак. Міжелектродний
проміжок зменшується, процес ЕШП спочатку періодично, а потім і
повністю переходить у дуговий (рис. 1.4, ν 6).
Зовнішньо таке порушення режиму ЕШП виявляється в характерному
клекотінні в глибині шлакової ванни. Оптимальна (для стійкого процесу)
форма оплавленої частини електрода-це правильний конус (рис. 1.4, ν 4 ).

Рисунок 1.4 - Можливі варіанти заглиблення витратного електрода у
шлакову ванну при ЕШП залежно від швидкості подавання електрода ν(ν 1< ν
2<

ν 3< ν 4< ν 5< ν 6)
Зі швидкістю подавання електрода лінійною залежністю пов'язана сила

струму, що дає змогу регулювати процес ЕШП у разі його заміни. Надаючи

те чи інше значення сили струму за незмінної напруги на шлаковій ванні, тим
самим задається швидкість подавання електрода, тобто його положення в
шлаку. У разі порушення електричного режиму і положення торця електрода
можливі електропробої на стінки кристалізатора. Існує тісний зв'язок між
електричним полем і тепловим станом шлакової ванни, а також між
глибиною шлакової і металевої ванн (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 - Взаємозв'язок між глибиною металевої і шлакової ванн
Внаслідок зменшення питомої потужності на одиницю об'єму шлаку
знижується швидкість переплавляння електрода. Частота відривання крапель
від торця електрода, їхня середня маса (3-6 г), довжина відстані, яку вони
проходять через шлак, перш ніж потрапити у металеву ванну, в багатьох
випадках залежать від складу шлаку та металу, геометричних і електричних
параметрів печі.
Експериментально встановлено, що частота відривання крапель зі
зростанням швидкості подавання електрода, отже, зі збільшенням сили
струму, також збільшується, а величина маси крапель зменшується. Крім
того, зі збільшенням перерізу електрода маса крапель збільшується.
Слід зазначити, що крапельне перенесення може змінюватися за
механічного впливу -вібрації витратного електрода, ультразвукових або
електромагнітних коливань, накладання імпульсів струму, продування
шлакової ванни газами.
Для проведення якісного рафінування металу й отримання однорідної
структури зливка потрібно мати незмінну форму і об'єм металевої ванни.
Після наплавлення зливка певної висоти й маси потрібно якнайшвидше
вивести усадочну раковину Плавка закінчується після припинення подавання

електрода

без

відключення

електроживлення

установки.

Електрод

витримують до повного оплавлення його частини, яка занурена в шлак.
Поступово зменшується сила струму та з'являються дугові розряди між
торцем електрода і поверхнею шлакової ванни. Електродотримач підіймають
для виведення недогарка електрода із кристалізатора і відключають напругу.
Технології закінчення плавлення для невеликих і великогабаритних зливків
різні. Так, у процесі отримання великих зливків (20-400 т) характерною
особливістю технології є обов'язкове застосування рідкого старту. Після
виведення усадкової раковини або підживлення (із застосуванням залишку
електрода, який не розплавився, або невитратного електрода) «звільняти»
зливок від кристалізатора не можна, оскільки в кристалізаторі є ще розплав
шлаку й металу. Зі збільшенням перерізу кристалізатора, тобто зі
збільшенням об'єму шлакової та металевої ванн, отже, маси зливка,
твердіння розплаву стає тривалішим і досягає кількох годин для зливка
діаметром 1000 мм і більше. Поверхня зливків має бути чистою, без дефектів
(перетискань, напливів металу, гофрів,поверхневих пузирів, дрібних тріщин і
т. п.), які за потреби зачищають або вирубують.
Застосовуючи спосіб ЕШП, виплавляють широкий асортимент сталей,
сплавів на основі заліза різного відповідального призначення, чавунів,
кольорових металів, а також сплавів на їх основі.
Макроструктура зливків сталі, отриманих ЕШП, характеризується
фізичною й хімічною однорідністю порівняно зі зливками, які отримують у
разі застосування чавунних виливниць (рис. 1.6).

Рисунок. 1.6. Макроструктура сталевих зливків:
а - закристалізованого в чавунній виливниці; б- отриманого методом
ЕШП
Електрошлакова переплавка, яка має загальні ознаки з іншими способами спеціальної електрометалургії (наявність рафінувального середовища
і кристалізатора,що охолоджується), характеризується певними особливостями, які позитивно впливають на якість металу зливків.
1.

Зливок формується, власне, не в кристалізаторі, а в шлаковому

гарнісажі, на його стінках (див. рис. 1.1), що сприяє значному поліпшенню
поверхні зливка.
2.
ванною.

Верхня частина зливка контактує з великою тепловою шлаковою
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інерційність теплового режиму шлакової та рідкої металевої ванн.
Найбільш нагрітою частиною шлакової ванни є піделектродна ділянка,
де знаходиться теплове ядро з температурою 1900-2000 °С. Для подолання
сили поверхневого натягу і відривання краплі від електрода метал
перегрівається над точкою плавлення. Тому температура краплі вища, ніж
температура точки плавлення на 40-120 °С. Це перегрівання залежить від
хімічного складу шлаку й металу і зазвичай зростає зі збільшенням у шлаці
вмісту глинозему.

Температура

шлакової

ванни

розподіляється

нерівномірно:макси-

мальна(1750—1900 °С) в піделектродній зоні; температура шлаку в
кільцевому зазорі між електродом і стінкою кристалізатора досягає 16751775 °С; температура відкритої поверхні шлаку на поверхні поділу шлакметал 1575-1675 °С. Температура шлаку й металу залежить від двох
основних

факторів-електричного

режиму

переплавлення

та

електропровідності шлаку.
Теплота, що виділяється в шлаку Qшл, витрачається в стаціонарному
тепловому режимі ванни на корисну потужність Qкор і покриття теплових
витрат:
Qшл = Qкор + Qкр +

+ Qм+∆ Qел

(1.5)

де Qкор-теплота, що витрачається на нагрівання металу електрода, його
плавлення і переплавку до температури відривання краплі; Qкр -втрати
теплоти з охолоджувальною водою кристалізатора й піддона; Qвипр-втрати
теплоти внаслідок випромінювання з поверхні шлакової ванни; Qм - витрата
теплоти внаслідок теплопередачі в рідку металеву ванну; ∆ Qел теплопередача теплоти в навколишнє середовище від нагрітого електрода
(осьовий потік теплоти по електроду).
Експериментальні дослідження складових енергетичного балансу (в %)
довели, що основні витрати теплоти шлакової ванни під час ЕШП
відбуваються з водою через стінки кристалізатора і піддона: Qкор-20-35; Qкр 45-55;

- 5-10; Qм - 5-20; ∆ Qел - 3-5.

У багатоелектродних печах зі складною формою охолоджувальних
поверхонь, зумовленою наявністю горизонтальних ділянок кристалізатора(багаторівчакові печі, кристалізатори зі змінним перетином, у разі
заплавлення осьового отвору великогабаритних зливків), частка втрати
теплоти через стінки кристалізатора досить істотна і може досягати 50-70%.
Тепловий коефіцієнт корисної дії (ККД) печей ŋт визначають за
співвідношення

ŋт = Qкор / Qшл

(1.6)

У процесі ЕШП витрати електроенергії на отримання сталевих зливків
становлять 1000-1400 кВт • год/т.
Регулювання теплового режиму дає змогу забезпечити певну форму
рідкої металевої ванни, отже, фронту кристалізації, що сприяє отриманню
незмінної за висотою зливка структури.
1.3.1 Рафінування металу при ЕШП
Під час ЕШП в металі істотно зменшується вміст сірки, кисню та
неметалевих включень. Шлак захищає рідкий метал від негативного впливу
навколишнього середовища, що дає змогу запобігти переходу водню в метал
та зберегти цінні легуючі елементи, що мають підвищену спорідненість до
хімічних реакцій із киснем.
Одним із основних завдань під час розроблення та впровадження
технології ЕШП було значне зниження концентрації сірки в металі.
У цьому відношенні ЕШП має перевагу перед іншими переплавними
процесами спеціальної електрометалургії. Так, ступінь зменшення сірки за
ЕШП металу досягає 60-90 % і має низький їхній уміст (до 0,003-0,01 %) у
залишку. Видалення сірки залежить від умісту сірки у вихідному металі,
хімічного складу шлаку та атмосфери над ним, енергетичного режиму
переплавлення, роду й полярності струму.
Сірка переважно видаляється у першій реакційній зоні - зоні плавлення
електрода, включаючи високу активність оксиду кальцію:
[S] + (02-) = (S2-)+[0];

(1.7)

(Са0) + (S2-) = (СаS) + (02-).

(1.8)

Ефективність десульфурації під час ЕШП зумовлена високотемпературною взаємодією металу й шлаку за значної поверхні їх реагування.
Процес десульфурації шлаку багатостадійний: 1) дифузія сірки з рідкого
металу (ванни) до поверхні поділу метал - шлак; 2) перехід сірки із металу в
шлак; 3) перенесення сірки від поверхні поділу метал - шлак до поверхні

поділу шлак-атмосфера; 4) перехід сірки через дифузійний межовий шар; 5)
окиснения сірки на межі шлаку з атмосферою; 6) відведення продуктів
окиснення сірки від межі поділу шлак - атмосфера:
(S2-) + 3/2{02} = {S02} + (02-).

(1.9)

Загалом реакцію процесу десульфурації можна записати так:
[S] + 3/2{02} = {S02} + (О).

(1.10)

Після подавання на поверхню шлаку інертного газу, наприклад аргону,
що припиняє доступ повітря, гальмується процес десульфурації. Найімовірнішою лімітуючою ланкою є дифузія сірки в металі. Накопичення сірки в
шлаку

погіршує

його

десульфураційну

стабільність

і

зумовлює

нерівномірний розподіл її по висоті зливка. Тому для збереження незмінного
ступеня десульфурації металу під час ЕШП потрібно забезпечувати
достатній окисний потенціал газової фази в кристалізаторі, використовувати
високофторидні флюси (типу АНФ-6, А Н Ф - 7 ) або проводити поновлення
шлакової ванни в процесі ЕШП, особливо за тривалого ведення переплавки.
На процес десульфурації негативно впливає навіть невелика кількість
оксидів феруму та силіцію в шлаці.
На ступінь десульфурації крім складу шлаку впливає хімічний склад
переплавленого металу, який визначає активність сірки в розплаві. З
підвищенням умісту в металі вуглецю та алюмінію кількість сірки, що
вилучається з електрошлакового металу, збільшується.
Вид струму та його полярність також впливають на процес видалення
сірки із металу. У разі використання постійного струму можливий процес
електролізу шлаку: на аноді відбувається реакція (S2-)=(S) +2e, а на катоді(S) + 2е = (S2-). Електрохімічне переміщення сірки від катода через шлак
може супроводжуватися окисненням її на межі шлаку із газовою
атмосферою, отже, відбувається десульфурація металу- вміст сірки у зливках
зменшується до 50 % (табл. 1.3)

Таблиця 1.3 - Показник десульфурації при ЕШП
Вид струму

Полярність

Початковий
уміст

Вміст сірки в зливку
у

сірки в металі, %

Разі використання
шлаків, %
АН

АНФ-7

Ф-6
Змінний 50
Гц

Пряма

Постійний (катод)

0,032
0,032

0,01
3

0,032

Зворотна

-9
0,009

0,006

0,039
0,03

6

(анод)

АНФ

0,011 0,034
0,015

0,01
5

Після підключення до негативного полюса- катода електрода, що
переплавляється, електрохімічному перенесенню сірки перешкоджає надходження її до межі з газовою фазою, що погіршує умови десульфурації
металу. За змінного струму сірка переноситься до межі з газовою фазою
конвекційними потоками завдяки високій температурі шлакового розплаву.
Кисень у зливках, які закристалізувалися, міститься переважно в хімічно
зв'язаному стані. Оброблення розплавленого металу шлаком, відсутність
футерівки, спрямоване формування зливка сприяє очищенню металу на 1050 % від неметалевих оксидних включень, отже, від кисню.
1.4 ЕШП в атмосфері інертного газу
Електрошлаковий переплав в захисній атмосфері(інертний газ) є кроком
вперед у звільненні технології ЕШП від проблеми поглинання кисню і

впливу сезонних змін в атмосфері. Також це дозволяє виробляти переплав в

атмосфері інертного газу, вільної від кисню.
ЕШП в захисній атмосфері має такі переваги:
• Відсутність окислення шлаку і електрода
• Практично повна відсутність втрат через окислення таких елементів як
титан , цирконій , алюміній, кремній і т.д. Це особливо важливо при
переплаві таких сплавів ,що містять алюміній і титан, як жароміцні сплави з
дуже суворими значеннями допуску.
• Досягається велика чистота злитка
• Використання в якості інертного газу аргону допомагає уникнути
поглинання азоту і кисню ( при використанні азоту, можливо деяке
поглинання азоту )
Через відсутність кисню в установці ,позбавлення від сірки під час
газової фази більше не є оптимальним рішенням. Як би то не було , від сірки
позбавляються в ковшовій металургії при виготовленні електродів.
1.5 Мета і задачі роботи
На підставі викладеного вище сформулюємо мету і задачі роботи.
Мета даної роботи – Оптимізація електрошлакової технології лиття
виливків із сталі ШХ15 в захисній атмосфері.
Для досягнення мети потрібно було вирішити такі задачі:
- дослідити вплив парціального тиску кисню та азоту в газовій фазі на
взаємодію компонентів металевої та шлакової фаз;
- дослідити вплив парціального тиску кисню та азоту в газовій фазі на
рафінування металу від кисню та азоту;
- дослідити вплив складу шлаку на поведінку кисню в металі ;
- дослідити вплив складу шлаку на вміст азоту в металі ЕШП.

2 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Сталь ШХ15 є конструкційною, хромистою, підшипниковою. Вона
призначена для виготовлення шариків діаметром до 150 мм; роликів
діаметром до 23мм; кілець підшипників із товщиною стінки до 14мм, від
яких вимагається висока твердість, зносостійкість та контактна міцність.
Сталь поставляється у вигляді сортового прокату, в тому числі фасонного,
каліброваного та шліфованого прутка, полоси, проволоки. Хімічний склад
сталі ШХ15 наведено в таблиці 2.1 [4].
Таблиця 2.1 – Хімічний склад сталі ШХ15, % (ГОСТ 801-78)
C

Mn

Si

Cr

0,95-

0,20-

0,17-

1,30-

1,05

0,40

1,37

1,65

S

P

Ni

Cu

0,020

0,027

0,30

0,25

Таблиця 2.2 – Хімічний склад шлаків та температура плавлення флюсів

СаF2

А12О3

СаО

SiO2

MgО

TiO2

Температура
плавлення,
°С

АНФ-6

70

30

–

–

–

–

1380

АНФ-28

40-55

–

25-35

20-25

–

–

1180-1200

АНФ-29

30-40

12-18

35-42

12-18

–

–

1230-1250

Марка

Хімічний склад, %

2.1 Комплекс електрошлакового переплаву зі зміною електродів
УШ149
2.1.1 Призначення
Комплекс електрошлакового переплаву зі зміною витратних електродів
УШ149 (рис. 2.1) було розроблено на початку 1980х років в ІЕЗ ім. Є. О.
Патона АН УРСР. Установка створена на базі печі Р-951У (рис. 2.2) і
призначена для виробництва злитків високоякісного металу шляхом

послідовного електрошлакового переплаву з позмінною подачею витратних
електродів у нерухомий короткий кристалізатор з витягуванням злитка вниз.

Рисунок 2.1 – Комплекс електрошлакового переплаву зі зміною електродів
УШ149 (ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України, Київ, Україна).
Піч дозволяє вести виплавку ЕШП злитків діаметром до 400 мм,
довжиною до 3000 мм і масою до 3000 кг. Для виплавлення злитків
необхідних розмірів використовують витратні електроди довжиною до 1000
мм; кількість електродів у комплекті однієї плавки, залежно від розмірів
злитка, може сягати 12 штук.

Рисунок 2.2 – Схема модернізованої печі Р-951У у складі
комплексу УШ149:
І – робоча дільниця; ІІ – приямок.
1 – верхня каретка; 2 – витратний електрод; 3 – колонна; 4 – стаціонарний
прохідний кристалізатор; 5 – підлога другого ярусу (робочої ділянки); 6 –
злиток; 7 – піддон; 8 – нижня каретка; 9 – відкотний візок.
2.1.2 Будова установки
Основою печі є вертикальна пустотіла циліндрична колона, яку
встановлено на металевій рамі у приямку ділянки. На тій же рамі закріплені
залізничні рійки, по яких переміщується візок (каретка). На колонні
змонтовано дві каретки: нижня, до якої прикріплений кронштейн, на якому
стоїть піддон печі, та верхня, на якій змонтовано захват для утримання
витратного електроду. Піддон електрично з’єднаний з джерелом живлення

водоохолоджуваними

кабелями.

Після

закінчення

плавки

піддон

переміщують на відкотний візок. Каретки можуть переміщуватися з двома
швидкостями: змінною робочою та постійною маршовою. Поблизу печі
розташовані колектори системи охолодження.
Піч укомплектовано двома маніпуляторами, один з яких призначений
для заправки витратних електродів в кліщі печі, а другий – для зняття огарків
електродів і встановлення їх в касету. Маніпулятори забезпечують
переміщення електродів (огарків) у вертикальній та горизонтальній (за
радіусом) площинах. Обидва маніпулятори обладнані фіксатором електродів.
У радіусі дії маніпуляторів встановлено дві касети: одна заправлена
електродами, а друга слугує для прийняття огарків електродів. Касету з
електродами обладнано пристроєм для підігріву торця чергового електроду.
Підготовка чергового електроду для встановлення на підігрів відбувається
автоматично при піднятті електроду.
На підлозі дільниці також встановлено флюсоплавильну піч А-550,
тигель-ківш з ручним кантувачем, пічні трансформатори ТШП-10000 (А622 і
А622М), стенд для збирання електродів та дозатор флюсу.
Витратні електроди мостовим краном встановлюються в касету, звідки
маніпулятором подаються по одному в кліщовий захват печі. Перед подачею
чергового електроду його торець підігрівають до температури 800…1000 0С.
Підігрів торця електроду проводять шляхом пропускання електричного
струму через метал електроду, що стоїть на графітових стрижнях. Пристрій
підігріву розташований під робочою коміркою касети.
Встановлений у кліщовий захват витратний електрод переплавляють
електрошлаковим способом у кристалізаторі, встановленим нерухомо на
робочій платформі.
Схема переплаву пряма: «електрод-піддон», один кінець вторинної
обмотки трансформатора водо охолоджуваним кабелем з’єднаний з
електродом, а другий – з піддоном.

Огарок сплавленого електроду на маршовій швидкості піднімається
верхньою кареткою печі в верхнє вихідне положення, де його забирає
приймаючий маніпулятор і встановлює в касету для огарків. Черговий
витратний електрод з підігрітим торцем маніпулятором встановлюється в
кліщовий захват печі, і цикл повторюється до тих пір, поки не будуть
сплавлені всі електроди. Тривалість операції заміни електроду (рис. 2.3)
складає 40 с.

Рисунок 2.3 – Схематичне зображення роботи маніпуляторів комплексу
УШ149 при заміні електродів:
1 – робочий витратний електрод; 2 – піч Р-951УШ; 3 – маніпулятор для
встановлення чергового нового електроду; 4 – касета з новими електродами;
5 – маніпулятор для зняття огарків; 6 – касета для прийняття огарків
електродів; 7 – траєкторії руху допоміжних маніпуляторів.
Отриманий в результаті переплаву злиток металу витягують із
кристалізатора вниз нижньою кареткою печі, на якій встановлений піддон.
2.2 Матеріали,які необхідні для проведення процесу
Шлакова ванна наводиться за допомогою дуги, яка при розплавленні
деякої кількості шлаку шунтується цим шлаком, після чого встановлюється
електрошлаковий процес.

В цілому вимоги, що пред'являються до флюсів (шлаків) для ЕШП,
можна розділити на дві основні групи: технологічні і металургійні.
До технологічних вимог можна віднести наступні:
 легке збудження і високу стабільність електрошлакового процесу;
 можливість забезпечення помірних швидкостей наплавлення злитка з
метою отримання осьової спрямованості кристалізації;
 мінімальна питома витрата електроенергії;
 добре формування поверхні злитка і легку віддільність від неї шлакового
пригару;
 незмінність складу шлаку при тривалому його горінні і в процесі ЕШП;
 мінімальні труднощі при виготовленні шлаку, у тому числі при
виплавці, дробленні і т.д.
До основних металургійних вимог щодо флюсів відносяться:
 мінімальна окислювальна здатність;
 висока рафінуючи здатність;


добрий захист металу від впливу атмосфери .
До перерахованих вимог слід додати, що шлаки для ЕШП по можливості

не повинні містити дорогих дефіцитних компонентів. Всі ці вимоги на
практиці часто вступають в суперечність і створити шлаки повністю ним
відповідаючі практично неможливо. Проте у кожному конкретному випадку
можна підібрати такий шлак, який відповідатиме найважливішим вимогам.
Для легкого наведення шлакової ванни шлак повинен бути порівняно
легкоплавким і володіти високою електропровідністю в розплавленому
стані. Для підтримки стабільного електрошлакового процесу також необхідно,
щоб в розплавленому шлаці були присутні катіони перешкоджаючі
виникненню дугового розряду, крім того, температура кипіння шлаку або
окремих його компонентів повинна бути достатньо високої.

Цим умовам

значною мірою задовольняє фтористий кальцій.
Мінімальні швидкості наплавлення злитка можуть бути отримані при
використовуванні шлаків з малою теплопровідністю, тобто з високою

електропровідністю. До них відносяться шлаки, що мають низьку температуру
і що складаються з фторидів і хлоридів лужних і лужноземельних металів. Для
забезпечення мінімальної витрати електроенергії шлак навпаки повинен
володіти

високим електроопором.

Добре формування зливка, дають шлаки, що тверднуть в широкому
температурному інтервалі, тобто так звані «довгі шлаки», до них відносяться
силікатні системи (скла). Широкий інтервал затвердіння шлаку необхідний за
наявності відносного переміщення між металом і формуючою стінкою, що
наплавляється, у варіанті ЕШП з витяганням злитка або з підйомом
кристалізатора. За відсутності такого переміщення добре формування злитка
може бути досягнуте і при використовуванні «коротких шлаків». Віддільність
шлакового пригару від поверхні злитка в багато чому залежить від хімічного
складу переплавляється металу.

Вона досягається в тих випадках, коли в

пригарі не утворюються з'єднання аналогічні металу кристалічною будовою
(наприклад, шпинели, титалати і т.д.). В цьому випадку істотну роль грають
також величина адгезії шлаку до металу: чим вона менше, тим краще
віддільність шлакової скориночки.
Під незмінністю складу шлаку при зберіганні слід розуміти мінімальну
здатність його взаємодіяти з атмосферою повітря, мінімальну
схильність до поглинання вологи (гидратації). Відомо, що вапняні шлаки
володіють підвищеною схильністю до гидратації.
Щоб в процесі ЕШП склад шлаку істотно не змінювався, в числі його
основних компонентів не повинне бути з'єднань з високою пружністю газів
або що розкладаються з подальшою сублімацією при температурах процесу.
До таких з'єднань відносяться наприклад, багато хлоридів (за температурних
умов ЕШП сталі).
Мінімальною окислювальною здатністю володіють шлаки, які не містять
в своєму складі оксидів, термодинамічно менш стійких, ніж
оксиди легуючих елементів, присутніх в металі, що переплавляється, а також
з'єднань, що підвищують активність кисню в шлакових розплавах. З цієї точки

зору якнайкращими є безкисневі шлаки, що складаються

з фторидів і

хлоридів, зокрема чистий фтористий кальцій.
Зниження в'язкості шлаку також сприяє знесірчуванню. Із зростанням
основності шлаку збільшується коефіцієнт розподілу сірки між шлаком і
металом, оскільки знижується активність сірки в шлаці. З цієї точки зору
бажано використовувати при ЕШП вапнякові шлаки.
Для очищення металу, що переплавляється, від неметалічних включень,
а також для доброго розділення шлакової і металевої фаз (щоб уникнути
заплутування частинок шлаку в металі злитка, що наплавляється) вживані при
ЕШП шлаки повинні володіти максимальною адгезією до неметалічних
включень і мінімальною адгезією до металу. Фторідні шлаки добре
змочуються включеннями типу корунду, кварцового скла і ін.
Вірогідність переходу газів з металу в шлак тим більше, чим вище
розчинність газів в шлаці. Проте шлаки, розчинюючі більшу кількість газів,
наприклад вапнякові і карбідні, в той же час можуть поглинати, але не тільки з
металу, але і з повітря. При цьому захисні властивості шлакової ванни,
природно, знижуються, оскільки газопроникність її збільшується. До цього
слід додати, що вже в початковому стані (після виплавки у флюсоплавильной
печі) такі шлаки можуть мати підвищений вміст газів, які надалі при ЕШП
можуть перейти в метал. Фтористий кальцій порівняно недефіцитний (у
вигляді плавикового шпату або флюоритового концентрату), був вибраний як
основний флюс (шлак) для ЕШП.
В

якості

початкового

металу

використовується

відходи

інструментальних сталей, відпрацьовані деталі пресо-штампового обладнання,
сварені в витратні електроди. Маса окремих шматків не менше 20 кг. Хімічний
склад електродів повинен відповідати технічним умовам на готовий виріб і
підтверджуватися сертифікатом або вхідним контролем.
Для футеровкі плавильного тигля і заливальної воронки застосовуються
наступні матеріали:
 Цегла магнезито-хромітова ущільненна марки МУ-91 по ГОСТ 4689-74.

 Порошок диатомит по ГОСТ 24862-81.
 Азбестова прокладка.
 Скло натрієве содове марки Б по ГОСТ 13078-81.
Вогнетривка футерівка тигля має наступні складові частини:
 тигель утворює плавильний простір та визначає ємність печі.
Форма тигля повинна забезпечити зручність проведення
металургійного процесу, мінімальні теплові втрати, досить
високий ККД, достатню механічну міцність в умовах
феростатичного тиску та електродинамічного впливу рідкого
металу;
 стрічкову кераміку (носок), призначену для створення струменю
рідкого металу при зливі його з тигля (шляхом нахилу). Носок
викладають зі стандартних прямих або фасонних графітових
цеглин.
Робота футерівки тигля характеризується тяжкими умовами: тепловий,
корозійний та ерозійний вплив рідкого металу, хімічна корозія шлаку,
статичний тиск стовпа рідкого шлаку (до 20-40 КПа), механічні зусилля при
загрузці шихти. Тому тигель є одним з самих відповідальних елементів печі,
що в значній мірі визначає її експлуатаційну надійність. Матеріали для
футерування тиглю представлено в табл. 2.1
Таблиця 2.3 - Футерівка тигля
Матеріал
1

Елемент

Товщина

футерівки

шару, м

2

3

Продовження таблиці 2.3
1

2

3

подина

0,345

стінки

0,15

Диатомит

подина

0,08

(порошок)

стінки

0,06

азбест

подина

0,015

(картон)

стінки

0,01

Магнезитохроміт(вогнетривкий
шар)
Теплоізоляційний шар:

3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
В умовах контакту витратного електрода та шлакової ванни з киснем та
азотом газової фази можливий як приріст,так і видалення кисню та азоту
металу ЕШП.З метою зниження парціальних тисків кисню та азоту в газовій
фазі переплав проводять в атмосфері нейтрального газу.
В даній роботі вивчався вплив парціального тиску кисню та азоту в
газовій фазі на взаємодію компонентів металевої та шлакової фаз,а також на
рафінування металу від кисню та азоту.
Дослідні плавки провели на установці УШ-149.Ізольований робочий
простір продували аргоном або азотом. Ідентичність складу газової фази в
плавильному просторі забезпечували створенням надлишкового тиску
(близько 50 мм.вод.ст.). Для порівняння частину плавок провели в атмосфері
повітря і в застійній атмосфері.
В результаті аналізу вихідних газів встановлено,що при використанні
аргону та при ЕШП в застійній атмосфері вміст кисню та азоту в газовій фазі
складало відповідно близько 2 та 8%. Забезпечення більш низького
парціального

тиску кисню в газовій

фазі,особливо в промислових

умовах,потребує суттєвого ускладнення конструкції печі.
При продувці технічним азотом вміст кисню в газовій фазі складав
близько 4 %,а при ЕШП на повітрі-12,5% кисню і близько 50% азоту. Крім
кисню та азоту в газовій фазі присутні сполуки фтору та кисню із
металами,склад яких визначити не вдалося.
Витратні електроди зі сталі ШХ15(0,99% C; 0,35% Si; 0,29% Mn; 1,48%
Cr; 0,28% Ni; 0,013% S) переплавляли в кристалізаторі.Флюси системи CaF2 –
CaO – Al2O3 – SiO2 отримували змішуванням відповідних хімічно чистих
компонентів

марки

«х.ч.»,які

перед

завантаженням

в

кристалізатор

прокалювали при температурі 800-9000 С протягом 30-40 хв. Сталь ШХ15
переплавляли на флюсі АНФ-6 на повітрі та в застійній атмосфері.

В металі ЕШП контролювали вміст кремнію, марганцю, алюмінію
(спектральним методом), кисню (на установці «Бальцерс») та азоту (хімічним
методом). Визначали також хімічний склад шлаків.
3.1 Поведінка компонентів шлакового розплаву
При зменшенні парціального тиску кисню в газовій фазі (РО2) з 0,125 до
0,02 атм приріст кремнезема та окислів марганцю в шлаці (через окислення
відповідних елементів) зменшується відповідно із 2,2–3,5 до 0,3-1,7% та із
0,2-0,8 до 0,35-0,14%,тобто приблизно в 1,5-4 рази.
Зміна концентрації окису заліза в шлаковому розплаві практично не
залежить від РО2 ,а визначається в основному активністю окислу кальцію в
шлаковому розплаві. Із збільшенням активності СаО концентрація FeO в
шлаці зменшується. Наявність вказаної залежності пояснюється впливом
основності шлакового розплаву на взаємодію FeO із кремнієм металу.
При зниженні РО2 із 0,125 до 0,02 атм вміст CaF2 в кінцевому шлаці
збільшується на 2-12%,а СаО – зменшується в середньому на 7%. Зміна
концентрації цих компонентів в шлаці визначається їх витратою на
утворення гарнісажу, а також протіканням реакцій взаємодії CaF2 із SiO2
шлаку та вологою газової фази із утворенням окислу кальцію. При переплаві
в атмосфері аргону ці реакції не отримують розвитку через низькі
концентрації (SiO2) та {H2O}.При цьому концентрація СаО в шлаці
знижується, а відносний вміст CaF2 збільшується через перехід в гарнісаж
СаО та Al2O3 .
3.2 Розподіл кремнію,алюмінію та марганцю між металом та
шлаком
Ступінь окиснення кремнію металу при переплаві в атмосфері повітря
в 1,5-3 рази більша, ніж при ЕШП в атмосфері інертних газів. Проте і в
останньому випадку його угар також значний і коливається в межах 8-48
відн.% в залежності від складу шлаку,який використовується. Максимальний

угар марганцю близько 15 відн.% спостерігається при переплаві в атмосфері
повітря.При зменшенні РО2 до 0,02 атм марганець практично не окислюється.
Враховуючи,що однією із причин окиснення кремнію та марганцю
металу є наявність окислів заліза в шлаковому розплаві, було розглянуто
питання залежності між угаром елементів та вмістом FeO в шлаці.
Встановили,що однаковій концентрації окислів заліза в шлаці відповідає
різний угар кремнію в металі (рис.3.1) в залежності від РО2 в газовій фазі.
Аналогічна

залежність

характерна

і

для

марганцю.

Аналіз

експериментального матеріалу показав, що із зменшенням РО2 збільшується
частка низьких окислів заліза, кремнію та марганцю в шлаковому розплаві.

Рисунок 3.1 - Зв'язок між угаром кремнію та вмістом закису заліза в
кінцевому шлаці: 1 - РО2 = 0,125 атм (повітря); 2 - РО2 = 0,02 атм (аргон).
Парціальний тиск кисню в газовій фазі суттєво впливає на поведінку
алюмінію. При переплаві на повітрі алюміній окислюється, а у випадку ЕШП
в захисній атмосфері він переходить із шлаку у метал (рис.3.2).

Рисунок 3.2 - Залежність середнього вмісту алюмінію в злитку від
складу газової фази та основності (СаО/ Al2O3) шлаку: 1 - РО2 = 0,125 атм
(повітря); 2 - РО2 = 0,02 атм (аргон).
3.3 Поведінка кисню та азоту
Якщо судити по угару кремнію, алюмінію та марганцю, то можна
прийти до висновку, що окислювальна здатність шлакового розплаву при
переплаві в захисній атмосфері суттєво нижча,чим при ЕШП на повітрі. У
відповідності із цим можна було б очікувати значного рафінування металу
від кисню в процесі переплаву при низькому

РО2 .Проте,узагальнені дані

плавок свідчать про те, що помітний ефект не отримується (табл.3.1). Замість
очікуваного

видалення

кисню

в

процесі

ЕШП

його

концентрація

збільшується на 0,0010-0,0058% в порівнянні із вихідною (0,0043%).

Таблиця 3.1 – Вплив складу газової фази на вміст кисню в металі ЕШП

Таким чином, не зважаючи на зниження РО2 в газовій фазі із 0,125 до
0,02 атм при заміні повітря інертним газом окислювальний потенціал
залишався достатнім для утворення окислів заліза на витратному електроді.
Склад шлаку більш суттєво впливає на поведінку кисню, ніж газова
фаза. Як видно із табл.1, мінімальні концентрації кисню отримані при
переплаві на чистому CaF2 та на флюсі, близькому по складу до АНФ-6
(70% CaF2; 2,5% СаО; 27,5% Al2O3), а максимальні – при ЕШП на флюсі
складу 90% CaF2; 0,84% СаО; 9,16% Al2O3.
Із ростом основності від 0,093 до 0,9 (при Al2O3 = 27,5%) вміст кисню в
металі збільшується із 0,005 до 0,009% (рис.3.3). Загалом при збільшенні
вмісту СаО в шлаці системи CaF2 - СаО - Al2O3 спостерігається тенденція до
збільшення вмісту кисню в металі. Цей висновок підтверджується даними
про поведінку кисню при ЕШП в атмосфері азоту при використанні шлаків
систем CaF2 – СаО, CaF2 - СаО - Al2O3 та CaF2 - SiO2.

Рисунок 3.3 - Залежність вмісту кисню в металі від основності шлаку :
1 – повітря; 2 – аргон; кількість досліджених проб – 4.
Із табл.3.2 видно,що мінімальні концентрації кисню в процесі ЕШП
отримані при переплаві на чистому CaF2 та флюсі складу CaF2 – 2,5% СаО –
27,5% Al2O3.Із збільшенням вмісту СаО у флюсі вміст кисню в металі
збільшується.
Таблиця 3.2 – Вміст кисню та азоту в сталі при ЕШП в атмосфері азоту

Цікавим є вплив РN2 та РО2 на поведінку азоту в металі. Максимальні
концентрації азоту в металі отримані при ЕШП в атмосфері не азоту,а аргону
(рис.3.4,а). Між РО2 та концентрацією азоту в металі спостерігається зворотня
залежність (рис.3.4,б). Таким чином,зміна РО2 в газовій фазі в межах 0,02 –

0,125 атм сильніше впливає на поведінку азоту,ніж зміна РN2 в межах 0,08 –
0,83 атм.

Рисунок 3.4 - Вплив РN2 (а) та РО2 (б) в газовій фазі на вміст азоту в
металі: 1 - CaF2 - 27,5% Al2O3; 2 - CaF2 - 9% Al2O3; 3 – 100% CaF2; І – 8
досліджених проб; ІІ – 4 досліджені проби.
Залежність концентрації азоту в металі від РО2 в газовій фазі
підтверджується даними по ЕШП сталі ШХ15 в зливках вагою 4 т. Як видно
із табл.3.3,середній вміст азоту в металі при ЕШП на повітрі в 1,27 рази
менший,ніж при переплаві в застійній атмосфері.
Таблиця 3.3 - Вплив складу газової фази на вміст азоту в металі

Найбільший вплив на вміст азоту в металі ЕШП вносить, як це видно із
рис.3.4,хімічний склад шлаку. Незалежно від складу газової фази із ростом
вмісту глинозему у флюсах системи CaF2 - СаО - Al2O3 концентрація азоту в
сталі ШХ15 збільшується. При цьому у випадку використання чистого CaF2
концентрація азоту в зливку менша,ніж у витратному електроді,але вже при
(Al2O3) – 9% злиток містить азоту більше,ніж електрод. При використанні
флюсів, що не містять глинозем (системи CaF2 – СаО та CaF2 - SiO2),
концентрація азоту в металі менша, ніж в електроді, його кількість
зменшується до 0,002 – 0,003%.
Отримані дані свідчать про те, що вміст азоту в сталі ШХ15
визначається відношенням швидкостей потрапляння азоту із газової фази та
шлаку υпотр та видалення його із металу υвид . У випадку використання шлаків
системи CaF2 – СаО - SiO2 υпотр < υвид та вміст азоту при ЕШП зменшується; а
при переплаві на глиноземовмісних шлаках υпотр > υвид та вміст азоту в злитку
більший, ніж в електроді.
Підвищення вмісту азоту в металі із ростом вмісту Al2O3 якісно
узгоджується із схемою для пояснення розчинності азоту в глиноземовмісних
шлаках:
2 Al2O3 + 2N2 = 4ALN + 3O2; Δz020000K = + 394 ккал. (1)
Проте значення Δz0 реакції,знайдене розрахунковим методом,свідчить
про малу термодинамічну ймовірність її протікання.
Враховуючи відновлення алюмінію із глинозему шлакового розплаву
кремнієм металу,можна припустити утворення нітридів алюмінію в шлаці із
наступним їх переносом в метал по реакції:
2Al + N2 = 2AlN: Δz020000K = - 25,5 ккал.
При цьому в металі повинен спостерігатися одночасний ріст
концентрації азоту та алюмінію.Дійсно,після кореляційної обробки більшої

кількості експериментальних даних такий зв'язок було виявлено (рис.3.5).
Встановлена залежність описується рівнянням [N] = e-6,492 + 97,176 [Al] – 1138 [Al]2
.Високі значення коефіцієнта кореляції (0,86) та коефіцієнта надійності
(14,43) підтверджують правдивість встановленої закономірності.

Рисунок 3.5 - Залежність між вмістом азоту та алюмінію в металі.
Отримані результати свідчать про можливість активного впливу на
поведінку азоту при ЕШП та досягнення досить низьких його концентрацій в
підшипникових сталях шляхом застосування шлаків системи CaF2 – СаО SiO2. Проте в такому випадку необхідно рахуватися із можливістю
погіршення рафінування металу від кисню.
Для одночасного рафінування металу від кисню та азоту необхідно
надалі понижати парціальні тиски газів в газовій фазі.
Встановлено,що зниження парціального тиску кисню в газовій фазі із
0,125 до 0,02 атм дозволяє зменшити угар кремнію,марганцю та алюмінію
при ЕШП сталі ШХ15 в 1,5 – 3 рази,проте не являється ефективним засобом
для видалення кисню із металу.Ступінь рафінування металу від азоту зростає
із зростанням РО2 в газовій фазі,а також у випадку застосування флюсів,що не
містять глинозему.

4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
4.1 Мета розділу
Постійний розвиток науки та техніки потребує введення нових
технологій у процеси промислового виробництва. В той же час дефіцит
сировинних джерел, та їх висока вартість вимагає виконання більш
економічних

та

ефективних

видів

обробок

металів.

Водночас

із

впровадженням нових технологій, слід чітко дотримуватись усіх вимог щодо
охорони праці. Саме тому надзвичайно важливе значення відіграє питання
створення належних умов для праці, що в свою чергу дозволить знайти
потенціальні фактори ризику, зберегти здоров'я людей, підтримувати на
належному рівні їх працездатність.
У даній науковій роботі досліджувалась електрошлакова технологія
виплавки шарикопідшипникових сталей. Експериментальна частина роботи
проводилась в лабораторії дослідного заводу спеціальної електрометалургії
ІЕЗ ім. Е.О. Патона. Під час виконання роботи було використане таке
устаткування:
- Електрошлакова установка УШ-149;
- Додаткові контрольно-вимірювальні прилади.
Небезпечні та шкідливі чинники на об'єкті:
- недостатня освітленість;
- можливість ураження електричним струмом;
- гаряча оснастка.
Мета даного розділу цієї роботи - проаналізувати умови праці,
шкідливі

та

небезпечні

виробничі

фактори

при

проведенні

експериментальної частини та надати рекомендації по їх усуненню,а також
проаналізувати поведінку у випадку надзвичайної ситуації.
4.2 Аналіз приміщення за площею та об'ємом
Лабораторія має наступні розміри: довжина - 20м, ширина - 12м,
висота стелі - 8м. Тобто приміщення технологічної ділянки має площу

240м2, об'єм лабораторії – 1920 м3. У лабораторії розташовані робочі місця
для п’яти чоловік. Отже, на одну людину приходиться 48 м2 площі і 384 м3
об'єму

лабораторії,

що

відповідає

будівельним

нормам

згідно

СНиП2.09.02-85 площа виробничого приміщення, що приходиться на
одного співробітника, повинна бути не меншою за 4,5м2, а об'єм
виробничого приміщення, що приходиться на одного співробітника - не
меншим за 15,5м3. План-схема лабораторії приведена на рис.4.1.[23].

Рисунок 4.1 План-схема лабораторії
4.3 Аналіз освітленості приміщення
Нормальні умови роботи забезпечуються при достатньому освітленні
робочих зон. Робочі зони освітлюються так, щоб робітник добре бачив
процес роботи, не напружуючи при цьому зір і не нахиляючись до
інструментів та ділянок установки менше ніж 0,5м.

Для підвищення активності людини та її працездатності були
використані оптимальні світлові умови.
У лабораторії здійснюється природне бокове і штучне (загальне)
освітлення. Природне освітлення лабораторії є боковим одностороннім і
здійснюється через вікна. Для природного освітлення в кімнаті передбачено
наявність трьох вікон, розмірами 1,5x3м, які не повністю забезпечують
кімнату світлом, навіть в світлий період дня. Тому значний акцент
приділяється

штучному

освітленню

лабораторії.

Штучне

освітлення

здійснюється системою загального рівномірного освітлення, яка складається
з люмінесцентних ламп та ламп розжарювання. Згідно зі ДБН В.2.5-28-2006
роботи, що виконуються при проведенні науково-дослідницької роботи,
відносяться за характеристикою зорової праці до робіт середньої точності з
найменшим розміром об'єкта розпізнавання від 0,5 до 1,0, тобто до IV
розряду зорової праці та до під розряду “а” зорової праці. За таких умов Е,
дорівнює 750-300лк [27].
4.3.1 Розрахунок рівня природного освітлення
Нормативний КПО, при бічному освітленні для аналітичної лабораторії
становить 1,5, а при m=0,90 для північної сторони:
Eн =1,5*0,90=1,35%
Розрахунок рівня природного освітлення здійснюється за формулою:
100 
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(4.1)

Звідси знаходимо е.
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100  So    r
,
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де Sn=240 м 2 - площа приміщення;
Kз=1,2 – коефіцієнт запасу;
 = 15 – світлова характеристика вікон;
S o = 13,5 м 2 - площа вікон;
Kз =1,1 – затінення сусідніми будівлями;

(4.2)

τ0 – загальний коефіцієнт світо пропускання.
τ0 =τ1 ∙τ2 ∙τ3 ∙τ4 ∙τ5

(4.3)

де τ1=0,8 – коефіцієнт світлопроникності матеріалу засклення, для подвійного
віконного скла;
τ2=0,7 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у сплетіннях світлопрорізів.;
τ3=1 – коефіцієнт, що враховує втрати світла в конструкції, що несе покриття
будівлі, при боковому освітленні;
τ0=0,8∙0,7∙1=0,56
е=

100  13,5  0,56  1,5
 0,2
240  1,2  15  1,1

Таким чином коефіцієнт природного освітлення в нашому приміщенні
становить 0,2, а нормативний КПО, при бічному освітленні має становити
1,35

(за

ДБН

В.2.5-28-2006).

Отже,

лабораторне

приміщення

не

забезпечується необхідною нормою природного освітлення тому у денний
період потрібно застосовувати штучне освітлення.
4.3.2 Розрахунок штучного освітлення
Джерелами штучного освітлення є люмінесцентні лампи. Для
місцевого освітлення використовуються лампи розжарювання. Освітлення,
що забезпечує зорові роботи, є важливим чинником в організації та
проведенні роботи, тому що сприяє рівномірному розподілі яскравості в полі
зору. Воно повинно відповідати нормативному значенню Е.
Знаходимо фактичну освітленість лабораторії Еф:

Eф 

N  n Ф п 
S  k3  Z

де, N – кількість світильників = 24 шт.
n - кількістьламп у світильнику = 4 шт.
S - площа приміщення = 240 м2
Z - коефіцієнт нерівномірності освітлення = 1,1
Фп - світловий потік однієї лампи ЛБ-40 дорівнює 2600 лм.

(4.4)

Коефіцієнт запасу k3 приймаємо рівним 1,2 [27], виходячи із того, що
лабораторія має повітряне середовище, яке містить не більше 6,0 мг/м3 пилу.
Забезпечення потрібної освітленості в лабораторії виконуємо методом
світлового потоку:
Коефіцієнт використання світлового потоку η є функцією від індексу
приміщення та коефіцієнту відбиття від стелі ρп та стін ρс:
η=f (i,ρ від)

(4.5)

Коефіцієнт відбиття:
ρп= 0,7
ρс= 0,5
Індекс приміщення визначається за формулою:

i

A B
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(4.6)

де А - ширина приміщення, м;
В - довжина приміщення, м;
Нс - висота підвісу світильників над освітлюваною поверхнею, м.
У нашому випадку маємо:

i

20 12
 0,9375
8  (20  12)

Світильники в лабораторії розташовані рядами. Із світлотехнічної
таблиці знаходимо коефіцієнт використання світлого потоку η=0,42[27].

Eф 
Розраховане

24  4  2600  0,42
 330 лк
240 1,2 1,1

значення

освітленості,

яке

створюється

всіма

світильниками становить лише 330 лк, що відповідає встановленому по ДБН
В.2.5-28-2006 для аналітичних лабораторій для горизонтальної площини рівні
в 300 лк.

Рисунок 4.2 Схематичне зображення розташування світильників.
4.4 Аналіз мікроклімату приміщення
Оптимальні показники мікроклімату розповсюджуються на всю
робочу зону приміщень, допустимі – на постійні і непостійні робочі місця
робочої зони. Допустимі показники встановлюються у тих випадках, коли
із

технологічних,

технічних

та

економічних

причин

неможливо

забезпечити оптимальні норми. Рік розділяють на теплий і холодний
періоди. Холодний період року характеризується середньодобовою
температурою зовнішнього повітря +10°С і нижче. Теплий період року температурою понад +10 °С.

Категорія важкості виконуваних робіт – Легка, Ιб, тобто, робота, що
виконується сидячи, стоячи або пов’язані з ходінням, та супроводжується
деякими

фізичним

напруженням.

Згідно

ДСН3.3.6.042-99

допустима

температура у виробничому приміщенні повинна складати 17-28°С,
допустима вологість повітря в приміщенні не більше 75%, допустима
швидкість руху повітря в приміщенні - не більше 0,2м/с. Мікроклімат у
лабораторії відповідає нормам ДСН 3.3.6.042-99 для приведеної вище
категорії виконуваних робіт.
У приміщенні лабораторій підтримуються параметри мікроклімату
відповідно до даних норм (табл.4.1) [25].
Зазначені параметри підтримуються за допомогою опалення, згідно
СНиП2.04.05-85 (для адміністративних приміщень опалення водяне з
радіаторами), проточною повітряною вентиляцією.
Таблиця 4.1 - Допустимі та фактичні значення мікроклімату в дослідницькій

Холодний Легка1б 16-20 18-22 ≤75 45-60

швидкість руху

≤0,2

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

Фактична

повітря, м/с

0,1

0,15

впливають на мікроклімат

Допустима

Допустима

Фактична

%
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року

, °С

Допустима

Період

Категорія робіт

Температура Вологість,

Додаткові фактори, що
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Досягнення оптимальних параметрів мікроклімату та складу повітря
можливо лише при забезпеченні належного повітрообміну.
Приміщення має витяжну вентиляцію, котра забирає підігріте повітря
приміщення від установки.

Для зменшення температури в теплий період року
встановити

необхідно

6 кондиціонерів типу БК 1500. Для підтримки балансу

приміщення по вентиляції в холодний період року, необхідно організувати
подачу теплого повітря з калориферів до кімнати.
Інфільтрація (неорганізований повітрообмін) відбувається через
нещільність віконних рам, дверей та через пори матеріалів конструктивних
елементів будівлі (стін, стелі).
4.5 Пожежна безпека
За “Типовими правилами пожежної безпеки для промислових
підприємств”, а також згідно ОНТП 24-86 дане виробництво відносять до
категорії Г, так як в технологічному циклі використовують матеріал в
розплавленому стані.
Згідно з ПУЭ-84 клас П-IIа - зони приміщень, в котрих є тверді,
волокнисті горючі речовини. Горючий пил і волокна не виділяється [26].
Ступінь вогнестійкості будинку - II згідно СНиП2.01.02-85.
Протипожежні норми. Передбачено два евакуаційних виходи зі
службового приміщення, ширина дверей - 1,3м висота - 2м, відстань від
найбільш віддаленого робочого місця до найближчого виходу - 7,5м.
В споруді передбачені наступні заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки:
1)

технічні

- будинок оснащений автоматичною пожежною сигналізацією;
- будинок обладнаний внутрішнім протипожежним водопроводом;
- будівельні конструкції будинку не спалимі з межею вогнестійкості від 0,75
години до 2,5 годин;
- передбачено систему знеструмлення електроустаткування;
- передбачено евакуаційне висвітлення;
- у системі вентиляції встановлені вогнетривкі клапани, електроосвітлення й
електроустаткування
електроустановок;

відповідно

до

вимог

правил

пристрою

- будинок обладнаний блискавковідводом;
- проведення план-попереджувальних робіт і оглядів електроустановок,
опалювального, вентиляційного технічного устаткування.
2)

організаційні:

- розроблено інструкції про міри пожежної безпеки;
- вивішені по поверхах плани евакуації;
- персонал проходить інструктажі з пожежної безпеки й інші види
протипожежної підготовки;
- призначено відповідальних осіб за протипожежним станом лабораторії і
інших приміщень;
- створено добровільну дружину;
- створено пожежно-технічну комісію;
- будинки забезпечені знаками безпеки відповідно ГОСТ 12.4.26-76;
- розроблено оперативний план пожежогасіння,
3)

режимні:

- обмеження числа осіб, що здійснюють експлуатацію устаткування;
- заборонено вільний проїзд і вільну стоянку на території ІЕЗ транспортних
засобів;
- виділено визначені місця для паління.

Рисунок 4.3 План евакуації
У приміщенні лабораторії установлені 4 пожежних сигналізатори
ИП-105, сигнал з яких надходить на основну панель пожежної сигналізації.
Сигналізатори ИП-105 спрацьовує на підвищення температури до t=72 °С. У
коридорі знаходиться пожежний кран, із приєднаним пожежним рукавом.
4.6 Електробезпека
Електробезпека - система організаційних і технічних заходів і засобів
забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного
струму електричної дуги, електричного поля і статичної електрики.
Електротравма – це травма, викликана дією електричного струму або
електричної дуги [24].
Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електричним
струмом, діляться на три групи: електричного характеру, неелектричного і
чинники виробничого середовища.
Основні чинники електричного характеру це величина струму через
людину напруга, під яку вона попадає та опір її тіла, рід і частота струму.

Величина струму через людину безпосередньо і найбільшою мірою впливає
на тяжкість ураження електричним струмом.
Гранично допустимий струм через людину при нормальному режимі
електроустановки не повинен перевищувати 0,3 мА для перемінного стуму і
1мА для постійного. Зі зростанням сили струму небезпека ураження ним тіла
людини зростає.
Гранично допустима напруга для людини при нормальному режимі і
електроустановки не повинна перевищувати 2-3 В для перемінного 8 В для
постійного. Враховуючи багато функціональну залежність опору людини від
великої кількості чинників, при оцінці умов небезпеки ураження людини
струмом опір тіла людини вважають стабільним, лінійним, активним і рівним
1000 Ом.
Основні чинники неелектричного характеризує шлях струму через
людину, індивідуальні особливості і стан організму людини, час, раптовість
дії струму.
Чинниками

виробничого

середовища є температура повітря

в

приміщенні, вологість повітря, запиленість повітря, наявність в повітрі
хімічно активних домішок.
За

небезпекою

враження

електричним

струмом

приміщення

лабораторії відноситься до 2 класу (ПУЕ-89), тобто - це приміщення з
підвищеною небезпекою враження електричним струмом. Дана лабораторія
суха, з нормальною температурою та вологістю повітря, без можливості
одночасного

доторкання

людини

до

неструмопровідних

частин

електроустановки і до металоконструкцій, що мають контакт з землею, але зі
струмопровідною (бетонною) підлогою.
Причинами ураження електричним струмом можуть бути:
- випадкове торкання до струмопровідних частин установки, що знаходяться
під напругою;

- торкання до не струмопровідних частин установки, що випадково
опинилася під напругою внаслідок пошкодження ізоляції або при замиканні
фази на корпусі;
- короткі замикання;
- порушення правил експлуатації електричних приладів та устаткування.
Методика запобіганню електротравматизму:
1) забезпечити недоступність струмопровідних частин устаткування від
торкання

(огородження

струмонесучих

частин,

що

передбачено

конструкцією електроустаткування; ізоляція та інше);
2) здійснити заземлення корпусу електроустаткування;
3) здійснити перевірку електросистеми перед експлуатацією устаткування,
задля виявлення пошкоджень;
4) вилучити небезпеку враження при появі напруги на корпусах, кожухах, та
інших частинах електроустаткування, використанням подвійної ізоляції,
захисним заземленням;
5) забезпечити всі електроустановки засобами орієнтації.
4.7 Перевірочний розрахунок заземлення нульового провідника
Для

захисту

людей

від

ураження

електрострумом

внаслідок

пошкодження ізоляції і переході напруги на струмопровідні частини машин,
механізмів, інструментів тощо застосовують занулення.
Занулення — це навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним
провідником металевих струмонепровідних частин, які можуть опинитися
під напругою (корпуси електроустаткування, кабельні конструкції, сталеві
труби тощо) [5].
Метою занулення є усунення небезпеки ураження людини під час
пробою на корпус обладнання однієї фази мережі електричного струму. Ця
мета досягається внаслідок швидкого відімкнення максимальним струмовим
захистом частини мережі, на якій трапилося замикання на корпус.

Завдяки підключенню до нейтральної точки джерела всіх неструмопровідних частин обладнання, однофазне замикання на корпус
перетворюється в однофазне коротке замикання, яке призводить до
спрацьовування максимального струмового захисту.
Захисне заземлення і занулення виконують з метою:
• забезпечення нормальних режимів роботи установки;
•

забезпечення

безпеки

людей

при

порушенні

ізоляції

мережі

струмопровідних частин;
• захисту електроустаткування від перенапруги;
• захисту людей від статичної електрики.
У мережі нейтраль джерела струму слід приєднати до заземлення за
допомогою заземлюючого провідника. Цей заземлювач розташовується
поблизу джерела живлення (в окремих випадках) біля стіни будинку, у
якому він знаходиться. Ефективним заходом захисту в даному випадку
є занулення.
Занулюється безпосередньо корпус печі типу УШ-165. Схему
занулення зображено на рис.4.4

Рисунок 4.4 Схема занулення
Тип заземлювача - вертикальні електроди та з'єднувальна смуга (рис. 5.4).
Для заземлення електроустановок напругою до 1000 В використовується
виносне заземлення, яке забезпечує порівняно не великий опір заземлюючого
пристрою.

Воно складається з вертикальних електродів та з'єднувальної штаби.
Електроди - в землі; з'єднувальна штаба - прут круглого перерізу - в землі,
матеріал - сталь.
h
t

l

Рисунок 4.5 Заземлювач
Розрахунок проводиться за методом використання коефіцієнту екранування
електродів. Спочатку визначаємо розрахунковий питомий опір землі за
формулою:

  вим
де

(4.7)

вим - виміряний (або табличний) питомий опір землі, Oм∙м;

ψ - розрахунковий кліматичний коефіцієнт.
де h - глибина заземлення;
l - довжина заземлювача;
t - відстань від середини електроду до поверхні землі.
В наших умовах ψ = 1,5 та

вим

= 100 Ом∙м. Отже



= 150 Ом∙м.

Опір розтікання струму одного заземлювача визначається формулою:

R1 

p
2l

 2l l  4t  l  
ln  ln 
  ,Ом
 d 2  4t  l  

(4.8)

Значення параметрів добирається з позицій раціональності. В якості
вертикальних електродів вибирають стержні з параметрами:
h = 0,6 м;
l = 3 м;
t=2,1 м;
d - діаметр електроду, d = 0,06 м.
Внаслідок розрахунку маємо:
R1 

150
3,14  2  3

 2  3 3  4  2,1  3  
 ln 
ln
  = 40,06 Ом
 0,06 2  4  2,1  3  

Необхідну кількість електродів визначаємо за формулою (для випадку
паралельного з'єднання електродів)
 ' = R1 ,/( Rд  с ),

(4.9)

де  с - коефіцієнт використання електродів, якій враховує їх взаємне
екранування, приймемо його рівним η=0,6.
n' = 40,06/(4 ∙0,6) = 16,69 ≈ 17 шт.
Визначаємо фактичний коефіцієнт використання електродів ηф для
співвідношення а/l = 1, (де а - відстань між електродами) η = 0,6.
Визначимо довжину горизонтального електроду, що застосовується для
зв'язку вертикальні електроди розташовані в ряд:
L=1,05а(n'-1)

(4.10)

L= 1,05·2,5(17-1) = 47,25 м.
Опір розтікання струму цього електроду визначаємо за формулою:

Rr  

2

2L

 ln( L

dt0

)

(4.11)

Rг= 150/2∙3,14∙47,25∙ln(47,252/0,06∙0,6) = 5,62 Ом
Враховуючи все це, еквівалентний опір розтікання току штучного
заземлення визначається за формулою:

R ш/ 

( R 1R r )

R η

1 r

 R 1n / h



(4.12)

R ш/ = (40,06∙5,62)/(40,06∙0,47 + 5,62∙17∙0,6) = 2,9 Ом,

де ηг - коефіцієнт використання горизонтального електроду з врахуванням
вертикальних електродів; визначаємо, що ηг = 0,38.
З розрахунку можна побачити, що R ш/ < R тобто опір, розрахований в
(4.12), повістю відповідає нормам.
4.8 Забезпечення безпеки в надзвичайній ситуації
Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і
діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою,
стихійним лихом, епідемією, великою пожежею, застосуванням засобів
ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних
втрат [23].
При проведенні плавки в цеху можуть виникнути такі надзвичайні
ситуації, як:
- прогар кристалізатора або тигля за рахунок високих температур
плавлення матеріалів;
- несправність в системі охолодження (зупинка постачання води);
- коротке замикання.
Надзвичайні ситуації розрізняють за категоріями:
До І категорії належать аварії, внаслідок яких:
- загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб;
- стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин
за санітарно-захисну зону підприємства;
- збільшилась концентрація забруднюючих речовин у навколишньому
природному середовищі більш як у 10 разів;

- зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що
створило загрозу для життя і здоров'я значної кількості працівників
підприємства чи населення.
До II категорії належать аварії, внаслідок яких:
- загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб;
- зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що
створило загрозу для життя і здоров'я працівників цеху, дільниці
(враховуються цех, дільниця з чисельністю працівників 100 осіб і
більше).
Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткування,
тимчасової зупинки виробництва в результаті спрацювання автоматичних
захисних блокувань та інші локальні порушення у роботі цехів, дільниць і
окремих об'єктів, падіння опор та обрив дротів ліній електропередач не
належать до аварій, що мають категорії.
Загальні ознаки НС:
- наявність або загрози загибелі людей чи значне погіршення умов їх
життєдіяльності;
- заподіяння економічних збитків;
- істотне погіршення стану довкілля.
Отже, з зазначеної вище інформації, можна сказати, що можливість
виникнення надзвичайних ситуацій в приміщенні цеху можлива, проте її не
можна віднести до масштабних НС, а лише НС об’єктового рівня. Робочим
персоналом проводяться усі необхідні заходи для попередження виникнення
аварії на підприємстві.
4.9 Забезпечення

безпеки

при експлуатації електрошлакової

установки УШ-149
Для забезпечення безпеки при експлуатації електрошлакової установки
необхідно дотримуватися всіх правил та інструкцій.

У випадку надзвичайної ситуації можливі такі пошкодження установки
УШ-149:
1) пошкоджена ізоляція струмоведучих елементів;
2) порушення в роботі системи подачі охолоджуючої води;
3) незадовільна робота механізмів установок;
4) наявність несправностей в електрообладнанні і контрольновимірювальної апаратури;
5) наявність порушення в спрацьовуванні блокувань, системи світлової
та звукової сигналізації.
Для усунення цих несправностей необхідно провести відключення
установки і викликати майстра для проведення технічного огляду.
При працюючій установці забороняється знімати захисні кожухи з
електричних проводів і апаратів.
Під час роботи установок не торкатися до обертових частин і не
знімати з них захисні кожухи.
У всіх випадках порушення нормальної роботи установок негайно
провести відключення.
При спрацьовуванні блокувань і автоматичному відключенні установок
повторне включення можливе тільки після усунення причини відключення.
Знаходження у працюючих установках осіб, не пов'язаних з її
обслуговуванням, категорично забороняється.
Необхідно дотримуватися правила роботи з підйому-транспортним
устаткуванням при транспортуванні електродів, інвентарних головок і
тигель-ковша.
Перед включенням установки в роботу подати попереджувальний
звуковий сигнал включенням кнопки, розташованої на шафі управління.
Порядок операцій та їх виконання докладно описані в розроблених
технологічних процесах для кожної марки сталі.
Періодична перевірка знань обслуговуючого персоналу повинна
проводитися комісією, яка призначається наказом по підприємству-

споживачеві не рідше, ніж через 12 місяців. Результати перевірки повинні
оформлятися протоколом.
На ділянці розміщення установок на видному місці знаходиться
коротка інструкція для обслуговуючого персоналу щодо заходів безпеки,
правила експлуатації обслуговування установок з урахуванням розподілу
обов'язків.
Обладнання робочих місць та спецодяг повинні забезпечувати
постійний захист обслуговуючого персоналу від ураження електричним
струмом, від теплового випромінювання та бризок розплавленого шлаку і
металу.
4.10 Висновки та рекомендації
Порівнявши вихідні дані з наведеними, можна зробити висновок, що
вологість у приміщенні відповідає допустимим, а виміряна температура і
швидкість руху повітря ні, тому необхідні заходи щодо нормалізації
параметрів мікроклімату. Такими заходами нормалізації параметрів може
бути

раціональна

вентиляція,

опалення

та

кондиціювання

повітря

(досягається шляхом щільного закриття вікон, заклеювання їх у холодний
період року). Також можна використовувати раціональне розміщення
технологічного устаткування.
Для забезпечення задовільного сприйняття кольорів основними
джерелами світла для освітлення приміщень вважається люмінесцентні
лампи низького тиску. У разі технічної або недоцільності застосування
газорозрядних ламп допускається використати лампи розжарювання.
Конструкції установок, котрі використовувались в даній роботі
забезпечують

безпеку

обслуговуючого

персоналу

при

дотримуванні

загальних вимог і правил монтажу та електроустановок із напругою, що не
перевищують 1000В. В лабораторії правильно виконане захисне заземлення
корпусів, електроустаткування та приладів.

Розташування робочих місць

таке, що виключає можливість дотику до корпусів електроустаткування та
приладів.

Кожний рік проводиться перевірка опорів і захисту електроустановок
до 500 В, а також заземлення.

5 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ

За результатами виконання дипломної роботи в середовищі Microsoft
Visual Basic було розроблено комп’ютерну програму “Розрахунок ваги
циліндричного зливка у ЕШП”, яка дозволяє розрахувати вагу зливка.
В основу роботи програми покладена наступна формула:
M зл    D2 зл  hзл  0, 25   зл , кг

(5.1)

де hзл - висота зливка, м
Dзл - діаметр зливка, м

 зл  7800кг / м3

Дана програма дозволяє автоматизувати процес розрахунку такого
складного параметру і є першою програмною розробкою в даній області.
Програма

відрізняється

точністю

розрахунків,

привабливістю

та

дружелюбністю інтерфейсу/
Інтерфейс програми представлено на рис. 5.1, а її програмний код – в
додатку .

Рисунок 5. 1 – Інтерфейс програми

ВИСНОВКИ
1. Досліджено вплив парціального тиску кисню та азоту в газовій фазі на
взаємодію компонентів металевої та шлакової фаз.
2. Досліджено вплив парціального тиску кисню та азоту в газовій фазі на
рафінування металу від кисню та азоту.
3. Встановлено, що при зменшенні парціального тиску кисню в газовій фазі
(РО2) з 0,125 до 0,02 атм приріст кремнезема та окислів марганцю в шлаці
зменшується приблизно в 1,5 – 4 рази.
4. Встановлено,що однаковій концентрації окислів заліза в шлаці відповідає
різний угар кремнію в металі в залежності від РО2 в газовій фазі.
5. Встановлено,що середній вміст азоту в металі при ЕШП на повітрі в 1,27
рази менший,ніж при переплаві в застійній атмосфері.
6. Встановлено,що зниження парціального тиску кисню в газовій фазі із
0,125 до 0,02 атм дозволяє зменшити угар кремнію,марганцю та алюмінію
при ЕШП сталі ШХ15 в 1,5 – 3 рази.
7. Розрахована комп’ютерна програма для розрахунку ваги циліндричного
зливка у ЕШП.
8. Наведені засоби охорони праці при роботі на ЕШП.

CONCLUSIONS
1. The effect of partial pressure of oxygen and nitrogen in the gas phase
components of the interaction of metal and slag phases.
2. The effect of partial pressure of oxygen and nitrogen in the gas phase in metal
refining of oxygen and nitrogen.
3. It is established that a decrease in the partial pressure of oxygen in the gas phase
(РО2) from 0.125 to 0.02 atm gain silica and manganese oxides in slag reduced
by about 1.5 - 4 times.
4. Established that the same concentration of iron oxides in different slag
responsible fumes silicon metal depending on РО2in the gas phase.
5. Established that the average nitrogen content in the metal at the air ESR in 1.27
times less than the melting in the stagnant atmosphere.
6. Established that lowering the partial pressure of oxygen in the gas phase from
0.125 to 0.02 atm to reduce fumes silicon, manganese and aluminum in ESR
steel SHH15 1.5 - 3 times.
7. Is designed computer program to calculate the weight of a cylindrical ingot of
ESR.
8. These means of safety when working on ESR.
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ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Програмний код комп’ютерної програми програму “Розрахунок
ваги циліндричного зливка у ЕШП”, яка дозволяє розрахувати вагу
зливка.
Private Sub Command1_Click()
Rem Перевірка
If Text1.Text = "" Then Error = "Не введено діаметр зливка!": Call Msg_Error:
Exit Sub
If Text2.Text = "" Then Error = "Не введено висоту зливка!": Call Msg_Error:
Exit Sub
If Text3.Text = "" Then Error = "Не введено густину сплаву!": Call Msg_Error:
Exit Sub
Rem Розрахунок
D1 = Val(Text1.Text)
D2 = Val(Text2.Text)
D3 = Val(Text3.Text)
M = 3.14 * D1 ^ 2 * D2 * 0.25 * D3
Text4.Text = Str(M)
End Sub
Sub Msg_Error()
Response = MsgBox(Error, vbCritical, "Похибка введення даних")
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""

End Sub
Private Sub Command3_Click()
End
End Sub

