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РЕФЕРАТ
Дисертаційна робота представлена пояснювальною запискою, що
складається з вступної частини, 5 розділів, висновків, додатків, викладена на
151 сторінках, містить 18 таблиць, 27 позицій в переліку посилань та 46
рисунків.
У

роботі

наведено

характеристику

понаднизьковуглецевої

сталі,

легованої TiNb, для кузовів автомобілів, поставлено мету і задачі, які необхідно
вирішити для виконання роботи.
Проведено моделювання на агрегатах позапічної обробки сталі та обрано
оптимальний варіант обробки. Встановлено, що одержані при моделюванні
результати показали недостатню ефективність використання поодиноких
агрегатів ПОС. Це не дозволяє оптимізувати всі задані вимоги. Продувка
аргоном і обробка металу на установці CAS-OB дозволяють досягти низького
вмісту неметалевих включень, але не дають можливості знизити вміст вулецю
до заданого.У вакуумній камері можна оптимізувати всі параметри, за
виключенням часу. Встановлено, що оптимальним для умов конвертерного
цеху є поєднання агрегату ківш-піч з циркуляційним вакууматором. В такому
випадку досягається оптимізація всіх заданих параметрів при мінімальному
вмісті газів і неметалевих включень.
Рекомендовано результати роботи використовувати при розроблені
технології позапічной обробки понаднизьковуглецевої сталі, легованої TiNb.

Ключові слова: позапічна обробка, вакуум, вакууматор.
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ABSTRACT
Thesis presented an explanatory memorandum, which consists of an
introductory part, 7 chapters, conclusions, applications, set out on pages 151, contains
18 tables, 27 items in the list of references and 46 charts..
In this paper, the characteristics of more than a low-carbon steel, alloy TiNb,
for car bodies, the goal and the tasks to be solved for the job.
Simulation on furnace steel processing units and selected the optimal treatment
option. Found that obtained when modeling results showed a lack of efficiency of
single furnace steel processing units. This is not to optimize all specified
requirements. Purge with argon and metal on the installation CAS-OB to achieve low
content of nonmetallic inclusions, but do not allow to reduce the content vuletsyu
given. In the vacuum chamber can optimize all parameters except time. Found that
the optimal conditions for converter shop is a combination unit ladle furnace with
circulating vacuumizator. In such a case optimization is achieved all the set
parameters with minimum content of gases and nonmetallic inclusions.
Recommended use results in singl furnace steel processing technology
developed over low carbon steel, alloy TiNb.

Keywords: singl furnace steel processing, vacuum, vacuumizator.
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
Le – коефіцієнт розподілення елемента;
ae – активність елемента в сталі;
ks – константа швидкості реакції;
Се – концентрація елемента в сплаві,%;
Wм – маса металу у ковші, кг;
Wл – маса легуючого елемента, кг;
Wш – маса шлаку, кг;
ε – енергія перемішування;
С – число степенів свободи системи;
К– кількість компонентів системи;
Ф– кількість фаз системи;
p– парціальний тиск, Па
△Z0– термодинамічна величина зміни ізобарного потенціалу утворення
сульфіду;
– потенціал сірки;
Kp– константи рівноваги реакції;
R– універсальна газова стала, Дж/(моль·К);
fe – коофіцієнт активності елементу;
Ne – число молекул елемента в одиниці об’єму;
В– основність шлаку;
– коефіцієнт

вилучення сірки;

– кінематична в’язкість шлаку, м2/с;
– коефіцієнт переносу фосфору в шлак;
– діаметр ковша, м;
– коефіцієнт засвоєння елементу , %;
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– питома теплоємність при постійному тиску, кДж/(кг·К);
– потужність нагрівання, Вт;

– прискорення вільного падіння,

м/с2;

– в’язкість рідкої сталі, кг/c2;
– витрата інертного газу, м3/хв;
– глибина вдування інертного газу, м;
t – температура металу, оС;
τ – час плавки, хв;
ПОС – позапічна обробка сталі;
МБЛЗ – машина безперервного лиття злитків;
CAS-OB – (Composition Adjustment by Sealed argon bubbling with Oxygen
Blowing) регулювання складу з аргоно-кисневим продуванням .
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ВСТУП
Актуальність роботи. Обмежені можливості регулювання фізичних і
фізико-хімічних умов протікання процесів плавки сталі безпосередньо в
сталеплавильних агрегатах, підвищення вимог до якості сталі, а також
необхідність розробки технології та виробництва сталі високої якості призвели
до створення нових сталеплавильних процесів. Поряд із безперервним литвом,
одним із найважливіших елементів таких технологій є позапічна обробка сталі
(ПОС). Саме використання методів ПОС забезпечує отримання не тільки
високої, а в певних випадках нової якості, але й підвищення продуктивності
сталеплавильних агрегатів і зменшення енерговитрат процесу. Початок
промислового використання ПОС припадає на 60 – 70-ті роки минулого
сторіччя і зараз вона стала невід’ємною частиною сталеплавильного
виробництва.
Позапічна обробка сталі – проміжний переділ між виплавкою сталі та її
розливанням – являється відносно новим переділом, зобов’язаним своїм
розвитком та успіхами, в першу чергу, досягненням фізичної

хімії

металургійних процесів та гідродинаміки. ПОС почала активно застосовуватись
з 60-х років, головним чином для підвищення продуктивності дугових
сталеплавильних печей та конверторів, дозволяючи винести частину процесів
рафінування із цих агрегатів у ківш. Проте, вже початок впровадження
сучасних процесів позапічної обробки показав, що вони дозволяють не тільки
значно покращити якість сталі (механічні властивості, корозійну стійкість,
електромеханічні показники і таке інше), але і отримати сталь з принципово
новими властивостями. Підвищення якості сталі привело до підвищення
ресурсу машин і конструкцій при зменшенні їх маси. Другим важливим
фактором, який забезпечує цей результат, виявилась можливість гарантовано
отримувати сталь з вузькими межами вмісту елементів [1].
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На тепер розроблено широку гаму різновидів ПОС. Кожен з них є
ефективним методом впливу на якість кінцевого металу. Практично всі
новобудови оснащуються тим чи іншим агрегатом. Базовими методами ПОС є
обробка сталі в циркуляційному вакууматорі, метод порційного вакуумування,
обробка сталі в агрегаті ківш-піч та комбінована аргоно-киснева продувка.
Кожен агрегат має певні особливості, переваги та недоліки.
Найважливіша особливість сучасної сталеплавильної технології

–

можливість постадійного здійснення операцій ПОС в окремих агрегатах. Це
дозволяє коректувати результати операцій, які проводяться на попередній
стадії, без зниження темпу виробництва та значно підвищити точність та
стабільність отриманих результатів. Підвищення точності потрапляння в
заданий хімічний склад сталі та звуження діапазону допустимих вмістів
компонентів дозволяє знизити витрату феросплавів, зменшити кількість
шлакоутворюючих, оптимізувати режим термообробки, збільшити точність
експлуатаційних характеристик виробів із сталі і, відповідно, зменшити масу
металоконструкцій.
Поряд з цим, тип агрегату для здійснення ПОС, метод її проведення в
переважній більшості випадків обирається на підставі пропозицій фірмвиробників металургійного обладнання і не завжди може бути ефективним.
Виходячи з цього, робота, яка спрямована на вибір оптимальної методики
проведення ПОС для одержання сталі з заданим хімічним складом,
температурою, вмістом неметалевих включень і за заданий час є актуальним
дослідженням.
Мета роботи. На основі моделювання процесів ковшової металургії сталі
вибрати оптимальний варіант доведення металу за хімічним складом,
температурою і вмістом неметалевих включень в умовах позапічної обробки.
Задачі роботи. За допомогою даної моделі-симулятора на протязі
відведеного часу досягти заданого хімічного складу, температури сталі та
вмісту неметалічних включень в ній. Крім того, звести до мінімуму економічні
витрати на всю операцію. Моделювання провести починаючи з випуску сталі з
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кисневого конвертора і з подальшою обробкою на кожному представленому
агрегаті

(ківш-піч,

порційний

та

циркуляційний

вакууматор,

агрегат

комбінованої аргоно-кисневої продувки та станція продування аргоном). При
цьому попередньо розрахувати необхідну кількість легуючих та розкислювачів,
що

потрібно

ввести.

Проаналізувати

отримані

результати

і

вибрати

оптимальний спосіб позапічної обробки (чи комбінацію способів), який
задовольнить поставлені вимоги.
Публікація результатів роботи. Результати роботи опубліковано в статті
“Теоретичні аспекти видалення сірки (огляд)”.
Практичне

значення

роботи.

Досліджене

практичне

поєднання

відповідних агрегатів позапічної обробки ніобіє-вміщуючої сталі та встановлені
їх оптимальні параметри дозволяють отримувати високоякісну сталь даної
марки з мінімальними витратами для металургійного виробництва. Отримані
результати можна застосовувати на металургійних підприємствах, на яких є
агрегати позапічної обробки сталі, з деякими поправками для конкретних умов.
В освітніх закладах результати роботи можуть бути використані в лекційних та
практичних курсах: основи позапічної обробки металів і сплавів.
На захист виноситься наступне положення: оптимізація заданих
параметрів (хімічний склад, температура, час, неметалеві включення, вартість)
позапічної обробки ніобіє-вміщуючої

сталі досягається шляхом поєднання

двох агрегатів – печі-ковша з порційним або циркуляційним вакууматором.
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1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РАФІНУВАННЯ СТАЛІ
Із швидким розвитком металургійного виробництва та сталеплавильних
агрегатів до якості сталі ставляться більш жорсткі вимоги. Тому для досягнення
цих вимог потрібно досить добре знати та розуміти теоретичні основи
рафінування сталі.
Тому представлений розділ вміщує аналіз існуючих теоретичних уявлень
термодинаміки та кінетики видалення неметалічних включень із сталі (сірки,
фосфору, водню, азоту, кисню). В тому числі розглянуто визначення величин
ізобарно-ізотермічних потенціалів

та констант рівноваги

хімічних

реакцій. Це дозволяє чітко прослідкувати вплив термодинамічних факторів не
тільки на направлення і можливі межі розвитку хімічних процесів, але і на
швидкість окремих ланок, що обмежують хід процесу в цілому.

1.1 Теоретичні основи видалення сірки
Вимоги до вмісту сірки в сталі. Для досягнення бажаного поєднання
міцності, пластичності, штампованості та зварюваності сталі потрібно знизити
вміст сірки до дуже низького рівня (<0,001 мас.%S). Проте, в тому випадку,
якщо виріб буде в значній мірі піддаватися машинній обробці, вимагається
більш високий вміст сірки.
Умови видалення сірки. Вміст сірки після киснево-конверторного
процесу або відкритої дугової плавки (ЕДП) зазвичай складає 0,01-0,02 мас.%.
Подальше видалення сірки може бути проведено з використанням агрегатів
позапічної обробки.
Вміст сірки в металі S<0,005 мас.% (ступінь десульфурації 80 мас.%)
досягається при наведенні шлаку з високою здатністю до видалення сірки Ls
100 у кількості не менше 4 мас.%. Для отримання не більше 0,010-0,015 мас.%S
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(при ступені десульфурації близько 50 мас.%) досить наведення шлаку в
кількості 1-2 мас.%. За Ls150 кількість шлаку в ковші для досягнення особливо
низького вмісту сірки в сталі можна порівняти з відповідною її витратою при
обробці металу дорогим синтетичним шлаком [5].
Таблиця 1.1 Вимоги до вмісту сірки в різних деталях
мас.%S

Вид деталей
Гідравлічні сполучники

0,300

Вид деталей

мас.%S
0,0050

Високоміцні

автомобільні

колеса
0,070

Колінчаті вали

0,0015

Підмоторні рами у збірці

0,030

Передавальні механізми

0,0010

Трубопроводи

в

кисне

захисному виконанні
Гвинтовий ключ

0,015

0,0010

Шасі літаків

Сірка видаляється в результаті реакцій між шлаком та розплавленим
металом при відновних умовах. За таких умов вона переходить із сталі в шлак в
зоні контакту металу та шлаку. Основна хімічна реакція десульфурації має
вигляд:
3(CaO)  2[Al]  [S]  3(CaS)  (Al2O3 )

(1.1)

де, () – елементи в шлаці, [] – елементи в сталі.
Коефіцієнт розподілення (LS) між сіркою у шлаці (S) і в сталі [S]
визначається за формулою:
Ls=

(1.2)

де, СS – максимальний вміст сірки у шлаці, aO – активність кисню в сталі.
Шлак являється йонним розчином різних оксидів і фторидів. Тип шлаку,
що необхідний для проходження реакції (1), значно відрізняється від
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окислювального шлаку, який утворюється при киснево-конверторному процесі
чи після окислювального періоду плавки в ЕДП.
Утворення шлаку, що сприяє видаленню сірки, являється важливою
частиною позапічної обробки.
Головними функціями шлаку є:
- теплоізоляція;
- захист рідкої сталі від взаємодії з атмосферою;
- перешкодження повторному окисненню;
- зниження контакту з азотом і воднем;
- асиміляція неметалевих включень;
- являється середовищем для десульфурації, розкислення і дефосфорації.
Однак шлак вступає в реакцію з вогнетривами, що призводить до
руйнування футерівки печей.
Під час позапічної обробки необхідно ретельно контролювати склад
шлаку, щоб досягти необхідного складу включень і складу сталі. Крім того,
важливими факторами, що впливають на реакції шлаку зі сталлю та
вогнетривами, являються густина, об’єм (глибина), температура плавлення,
в’язкість та міжфазова енергія шлаку.
Десульфуруючий шлак. Зазвичай шлак, який перенесений із первинної
сталеплавильної печі (кисневого конвертора / ЕДП) має такий склад: 45
мас.%CaO, 23 мас.%FeO, 15 мас.%SiO2, 8 мас.%MnO, 7 мас.%MgO, 2
мас.%P2O5.
Основний шлак – це шлак, що містить вільні іони кисню, наявність яких
обумовлена наявністю CaO і MgO. Кислий шлак – це шлак, який не містить O2 і
містить SiO2 та P2O5 [4].
Основність шлаку визначається співвідношенням:
(1.3)
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Для протікання процесів десульфурації потрібна висока основність шлаку
(рис. 1.1).
Десульфурація посилюється

Кислотність підвищується→
Рисунок 1.1 Основність шлаку [6]
Кінетика десульфурації. Для реакції десульфурації важливим фактором
являється

термодинаміка,

крім

того,

для

забезпечення

економічної

ефективності процесу ця реакція повинна проходити швидко, і, таким чином,
вкрай важлива кінетика. На кінетику впливають декілька факторів, а саме
висока основність шлаку, висока температура, продування рідкого металу,
вакуум. Найважливіший фактор – низька в’язкість, тобто дуже рідкий шлак
(відсутність твердої фази). Це сприяє перемішуванню шлако-металевої суміші.
(На додаток до термодинамічних факторів, низькому вмісту кисню в сталі та
високого вмісту сірки в шлаці).
Ступінь десульфурації визначається за формулою:
(1.4)

де

;

St – вміст сірки за час t в сталі, %;
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S0 – вміст сірки за час 0 в сталі, %;
kS – константа швидкості реакції: kS ~ 0,013ε0,25 для ε < 60 Вт·тону-1, в той
час, коли kS ~ 8,1·10-6 ε2,1 для ε > 60 Вт·тону-1;
t – час, c;
LS – коефіцієнт розподілення сірки (мас.%S)/[мас.%S];
Wm – маса сталі, кг;
WS – маса шлаку, кг;
ε – енергія перемішування.
1.1.1 Закономірності перетворення сульфідів і їх видалення із сплавів
Сірчисті сполуки металів є головним джерелом сірки, вміст якої
контролюється і створюються умови для її видалення при виплавці металів та
сплавів. Можливості видалення сірки з металу, особливо зі сплавів системи
залізо-вуглець, значною мірою пов’язана із міцністю сульфідів. Для реакцій
дисоціації

та

утворення

сульфідів

справедливими

є

такі

загальні

закономірності:
(1.5)
Повнота

завершення

ендотермічної

реакції

розпаду

сульфіду

характеризується рівноважним тиском двоатомної сірки в газовій фазі. Саме
цей тиск приймається за пружність дисоціації сульфіду та може виступати
кількісною мірою його міцності. Стан сірки в газовій фазі у вигляді двоатомних
молекул S2 може бути прийнятим для підвищених температур (700 – 1200 °С).
Поблизу точки кипіння сірки (444,5 °С) слід враховувати наявність більш
важких часток (S4, S6, S8), а при високих температурах – з переходом сірки в
атомарний стан [5].
Для двокомпонентної системи функціональний зв’язок змінних, що
визначають рівноважний тиск газоподібної сірки, залежить від кількості
реагуючих фаз.
При наявності чистих конденсованих фаз сульфіду та металу
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(1.6)
де

– число степенів свободи системи;

– кількість компонентів системи;
– кількість фаз системи.
Пружність дисоціації буде визначатися тільки температурою
(1.7)
де

– парціальний тиск сірки, Па;
– температурна функція.

Додатковий вплив концентраційного фактору виявляється при утворенні
розчинів:
(1.8)
(1.9)
де

– функція двох змінних – температури та числа молекул в

одиниці об’єму.
Для кількісної оцінки властивостей сульфідів можна використовувати як
величину пружності дисоціації, так і пов’язаною з нею величину

дисоціації

– утворення сульфіду:
(1.10)
де

– термодинамічна величина зміни ізобарного потенціалу

утворення сульфіду.
Для подальшого аналізу доцільно ввести потенціал сірки

, що чисельно

рівний зміні ізобарного потенціалу утворення даного сульфіду в стандартних
умовах:
(1.11)
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де

– потенціал сірки.

Відносно πS легко судити про можливі переходи сірки з однієї фази в
іншу.
Функціональний

зв’язок

властивостей

сульфідів

з

концентрацією

реагуючих речовин в розплавах розкриває повний вираз константи рівноваги
(1.12)
та повну зміну

:
(1.13)

де

– константи рівноваги реакції;
– активність реагуючого металу;
– активність утвореного сульфіду;

– універсальна газова стала, Дж/(моль·К);
– абсолютна температура, К.
В кінцевому результаті можна представити загальне рівняння, що
враховує поправки на фазові переходи

та активності реагуючих речовин

aMeS та aMe в розплавах:
(1.14)
Різна фізико-хімічна природа сульфідів металів відображається в
стандартній величині

реакцій утворення. Для порівняльної оцінки

властивостей сульфідів можна побудувати температурні функції
до моля реагуючої сірки

(рис. 1.2).

, віднесені

21

Рисунок 1.2 Температурні функції

утворення сульфідів [6]:

□ та ■ – точки плавлення металу та сульфіду;
○ – точка кипіння (возгонки) металу
Практично прямі
позитивних значень

закономірно зміщуються вверх до більших
з пониженням міцності сульфіду. Навпаки, в нижній

частині діаграмного поля розміщуються криві для міцних сульфідів з
пониженим для них потенціалом сірки πS. Спрямованість потенціалу до
вирівнювання – до переходу від більш високого значення до більш низького
(1.15)
виявляє можливість реакції обміну з витісненням сірки з сульфіду

, що має

меншу міцність:
(1.16)
(1.17)
де

та

– метали для утворення сульфідів;
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та

– менш міцний та більш міцний сульфіди, відповідно.

Положення кривої

змінюється під впливом фазових переходів

та утворення розчинів. При фазовому перетворенні металу і особливо в точці
кипіння спостерігається злам кривої догори, тобто в зону більш позитивних
значень. В цьому ж напрямку в сторону великих додатних значень
зміщується вся крива під впливом розчинення та пониження концентрації
реагуючого металу. Фазовий перехід сульфіду та пониження його концентрації
в розчині надають зміцнюючу дію. Будь-яка задана точка на діаграмному полі
поза кривою виражає відмінність потенціалу сірки газової фази від потенціалу
сірки даного сульфіду:
(1.18)
При цьому можливе поглинання сірки з газової фази або її видалення в
залежності від знаку нерівності. Потенціал сірки в газовій фазі будь-якого
складу можна оцінити за відомими реакціями, в яких приймає участь сірка. Для
відновної атмосфери, що містить водень:
(1.19)
Константа рівноваги даної реакції:
(1.20)
де

– константа рівноваги реакції (1.15);
– парціальний тиск сульфіду

;

– парціальний тиск водню.

(1.21)
де

– потенціал сірки у сульфіді

.
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Для окисної атмосфери:
(1.22)
(1.23)

(1.24)
Можливі й інші реакції з утворенням газоподібних компонентів, що
містять сірку. З виразів (1.21) та (1.24) випливає, що кожній точці на
діаграмному полі, яка виражає задане значення потенціалу сірки, відповідає
відповідне співвідношення

або

в газовій фазі. Умови

переходу сірки з газової фази в конденсовану з утворенням сульфіду
виражають нерівності:
(1.25)
(1.26)
Відповідно, зворотні співвідношення забезпечують десульфурацію за
допомогою газової фази:
(1.27)
(1.28)
Для кількісних розрахунків використовуються рівняння (1.21) та (1.24), а
також температурні функції констант рівноваги газових реакцій

та

.
Сірчисті сполуки заліза при підвищених температурах зустрічаються у
вигляді вищого сульфіду

(мінералогічна назва – пірит) та нижчого
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сульфіду

, до складу якого входить сірки дещо більше, ніж це відповідає

односірчистому залізу (піротин

).

Послідовність перетворень виражаються реакціями
(1.29)
(1.30)
Вищий сульфід

являється неміцною сполукою та відносно легко

дисоціює. Цьому відповідає значна величина пружності дисоціації

, яка

доступна експериментальному визначенню.
Кількісні характеристики реакції утворення та міцності

можна

представити виразами:
Дж

(1.31)

(кал);
(1.32)
Склад нижчого сульфіду

дещо відрізняється від складу одно

сірчистого заліза та може змінюватись із зміною температури. Міцність його
значно вище, ніж

та може бути виражена середніми величинами

реакції утворення:
Дж

(1.33)

(кал)
(1.34)
Для умов реагування рідкого

вище температури плавлення (1190 )

та
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Дж

(1.35)

(кал)
(1.36)
В більш суворих теоретичних розрахунках слід враховувати різний стан
реагуючих фаз (

,

,

,

,

) та відповідні до них термодинамічні

характеристики. Стан реагуючих фаз, що містять сірку, рівно як і послідовність
перетворень, можна уточнити, спираючись на діаграму

(рис. 1.3). Вона

відмічає відсутність хімічних сполук, які точно б відповідали стехіометричному
складу

та

. Поблизу цих складів є невеликі області існування

однорідних твердих розчинів з дещо більшим та меншим вмістом сірки, чим це
відповідає стехіометричному складу

та

.

Для заданого температурного рівня потенціал сірки або пружність
дисоціації сульфідів повинні змінюватись в залежності від природи та числа
фаз, що взаємодіють, як і в окисних системах.

Рисунок 1.3 Діаграма стану фаз в системі

[6]
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В області розчинів двофазна система характеризується двома степенями
свободи і при заданій температурі повинні безперервно змінюватись

та

із

зміною складу. Подібні залежності проявляються і в області однорідного
розчину

, нижчого сульфіду

та розчину сірки в залізі

(умовна

пунктирна межа). На етапі перетворення насичених розчинів вищого та
нижчого сульфідів
(1.37)
система виявляється одноваріантною та при заданій температурі повинні
залишатися незмінними

та

. Аналогічна картина справедлива і для іншого

етапу перетворень насичених розчинів:
(1.38)
з більш низьким рівнем значень
Властивості

та

для нижчого сульфіду.

в розчинах із залізом можна оцінити за константою

рівноваги реакції 2 (1.26):
(1.39)
(1.40)

де

та

– коефіцієнти активності заліза та сульфіду заліза,

відповідно;
та

– число молекул заліза та сульфіду заліза, відповідно, в

одиниці об’єму при одиниці тиску;
Якщо досягти обмеження
(1.41)
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(1.42)

то міцність

визначається його вмістом у розплаві.

1.1.2 Міжфазне розподілення сірки
Відомо, що домішки сірки у сплавах заліза значно знижують їх
пластичності. З подвійної діаграми стану

видно, що такий ефект

пов’язаний з досить обмеженою розчинністю сірки в твердому залізі та
місцевим її скупченням при кристалізації сплаву у вигляді легкоплавкої
евтектики

. В результаті при підвищених вмістах сірки в металі можуть

утворюватися ділянки, де міцність сталі буде знижена, особливо при
високотемпературній її обробці. Тому для металургійного виробництва важливе
значення мають процеси видалення сірки з металу та переведення її в шлакову
та газову фази. Прогнозування таких процесів можливе на основі відомостей
про стан реагуючого компоненту в різних фазах, а також закономірностей її
міжфазного розподілення [4].
1.1.3 Термодинамічні межі вмісту сірки в металі
Для термодинамічного аналізу стану сірки та можливих її переходів
зручно використовувати величину потенціалу. У відновній атмосфері ця
величина може бути встановлена за складом рівноважної газової фази реакції
(1.19):
(1.43)
(1.44)
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Аналогічно можна представити потенціал сірки, розчиненої в сульфіді
заліза, маючи на увазі реакцію
(1.45)
(1.46)
де

– термодинамічна величина зміни ізобарного потенціалу утворення

сульфіду;
– активність сульфіду заліза

;

– активність заліза.
Як слідує з виразу (1.46), властивості сірки, що розчинена в залізі,
визначаються термодинамічною міцністю чистого сульфіду в рідкому стані
та його активністю

в металевому розчині при даній концентрації

. За умов наявності сіркомісткої відновної атмосфери над металевим
розплавом може відбуватись перерозподіл сірки до вирівнювання потенціалів:
(1.47)
(1.48)
(1.49)

(1.50)
де

– величина розподілу сірки між газовою фазою та металевим

розплавом.
Кількісною мірою переходу сірки з газової фази в металевий розплав є
величина розподілу К, яка залежить від міцності сульфіду, що утворюється
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. При незмінних, заданих властивостях атмосфери змінити повноту
поглинання сірки металом можна тільки шляхом зміни її активності в розплаві.
Вираз (1.50) свідчить про пропорційну залежність між активністю
сульфіду та рівноважним тиском сірки в газовій фазі. Для розчиненої речовини
потенціал можна виразити в еквівалентній формі через величину активності
сірки, вимірюючи її відносно стандартного рівня, коли

та

. Тоді

вирівнювання потенціалів може бути представлено наступним чином:
(1.51)
(1.52)

(1.53)

(1.54)
Вираз (1.54) дає можливість оцінити стан сірки, що розчинена в металі, та
визначити

величину

характеристиками складу –

коефіцієнту
та

активності

за

вимірюваними

рівноважної газової фази. Для більш

складних розплавів, коли окрім сірки присутній третій компонент, слід
враховувати його вплив на величину активності сірки [7]. Нова величина
коефіцієнта

встановлюється

співвідношення

із

співставлення

дослідних

величин

за відсутності та при наявності третього елементу при

одних і тих же температурах. Виміряні до справжнього часу величини

та

представлені на рис. 1.4.
Активність сірки понижується по мірі підвищення її вмісту в подвійному
сплаві

. В такому ж напрямку діє підвищення вмісту третього
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компоненту – марганцю . Практичну важливість представляє значне
підвищення коефіцієнта активності під впливом кремнію та особливо вуглецю.
Таке додаткове підвищення реакційної здатності сірки буде проявлятися в
процесах між фазного розподілу (1.50) з певним зменшенням процентного
вмісту сірки в кінцевому металі. З представленої залежності стають
очевидними рекомендації щодо проведення десульфурації високовуглецевих
розплавів.

Рисунок 1.4 Зміна коефіцієнту активності сірки в розплавах заліза при
1600°С під впливом різних компонентів [6]
Додавання до розплаву заліза третього компоненту виявляє вплив не
тільки на активність сірки, але й на її граничний вміст в металі. Додаткове
реагування елемента, що додають викликає утворення практично нерозчинного
в розплаві нового сульфіду загального складу

, який виділяється в

продуктах реакції в тому або іншому кількісному відношенні спільно із
сульфідом заліза

. Новим продуктам реакції відповідають і інші рівноважні

концентрації сірки в металі. Перерозподіл сірки між фазами та сульфідами, що
в них містяться, відбувається до вирівнювання потенціалів присутніх сульфідів:
(1.55)
В цьому випадку справедлива рівність:
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(1.56)

(1.57)
Ліва частина співвідношення (1.57) (постійна величина при постійній
температурі) регулює загальний вміст сірки в металі та склад сульфідних
продуктів. Ці характеристики граничного видалення сірки визначаються
різницею величин міцності нового сульфіду в порівнянні із сульфідом заліза.
Про порівняльну міцність різних сульфідів легко судити по положенню кривих
температурної функції

їх утворення або по окремим значенням при

кімнатній температурі

(рис. 1.2).

Криві для міцних сульфідів зміщуються вниз до більш від’ємних значень
утворення і до більш низьких величин потенціалів сірки. Тоді різниця
(1.58)
повинна бути від’ємною величиною, числове значення якої визначається
різницею

нового та вихідного сульфідів.

На цій основі є можливість передбачити термодинамічний ефект
видалення сірки з металу шляхом введення в нього третього компоненту.
Найбільше числове значення різниці
концентрації

та зниження активності і

в металі за рівнянням (1.57) забезпечує кальцій. Як витікає з

графіка на рис. 1.2, ефективність елементів зв’язування сірки в присутності
третього елементу знижується в наступній послідовності:
Ca→Ba→Na→Mg→Al→Mn→Zn→Fe
Перші

члени

ряду

відносяться

до

дуже

активних,

що

легко

випаровуються металам і які важко ввести в розплав заліза. Магній, що
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вводиться в деякій кількості в розплавлений чавун діє як десульфуратор. Таку
ж функцію виконує і алюміній, що вводять в розплавлену сталь для
розкислення. Найбільше практичне значення має марганець, підвищений вміст
якого можливий в рідкій сталі та особливо в чавуні [8].
Ліва частина рівняння (1.57) виражає константу рівноваги. У випадку, що
розглядається

, так як і

. Одержуємо
(1.59)

що відповідає реакції сульфіду заліза та марганцю в розбавленому розчині
заліза:
(1.60)
Екзотермічність реакції обумовлює безперервне виділення продукту
реакції в самостійну сульфідну фазу по мірі охолодження розплаву. За законом
вирівнювання потенціалів рівновісної концентрації сульфіду, що залишається в
металі

відповідає певний вміст

в суміші з

в сульфідних

включеннях. З виразу (1.57) витікає, що співвідношення активностей (та
концентрацій) двох сульфідів в кінцевому продукті визначається різницею
характеристик їх міцності та змінюється в бік переважаючого вмісту нового
сульфіду

при збільшенні концентрації третього компоненту в металі

.
Таким чином, при підвищених вмістах
продукти, які насичені

з

в металі повинні виділятися

. Тоді
(1.61)

У відповідності з дослідним матеріалом роботи, співвідношення між
залишковою сіркою в металі та концентрацією марганцю близько відповідає
рівносторонній гіперболі або прямій в логарифмічних координатах. Для
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визначення

та положення кривої достатньо одного точного визначення рівно

вісних концентрацій

та

в металі.

Представлені в даному розділі закономірності мають загальне значення та
можуть

також

застосовуватись

по

відношенню

до

інших

елементів-

десульфураторів.
Сірчистий ангідрид, що присутній в окисній атмосфері є одночасним
джерелом сірки та кисню:
(1.62)
Процес розподілення завершується лише тоді, коли вирівнюються
потенціали сірки та кисню для металічної та газової фаз:
,

(1.63)

.

(1.64)

Застосовуючи вираз (1.46) можна показати, що кінцевий результат буде
описуватися сумарною реакцією
(1.65)
та відповідною їй константою рівноваги
(1.66)
де

– активність оксиду заліза;
– парціальний тиск оксиду сірки, Па.

Кількісні характеристики

та

відображають фізико-хімічну природу

процесів, що відбуваються. Як витікає з виразу (1.50), завершеність процесів
поглинання

металом

сірки

характеристик міцності сульфіду

та

кисню

визначається

та окислом

співвідношенням

. Проте закономірності

реакції виявляють додаткову можливість регулювання поглинання сірки
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металом. Границі розчинення сірки в металі знижуються із збільшенням
окисних властивостей атмосфери та окисленості металу.
В реальних металургійних системах, окрім металу та газової фази,
присутня шлакова фаза, яка також приймає участь в поглинанні та
міжфазовому розподілі сірки.
Перехід сірки із газової фази в шлаковий розплав визначається
закономірностями можливих реакцій. Сірчистий ангідрид поглинається з
одночасним підвищенням в розплаві концентрації іонів сірки та кисню:
(1.67)
Перешкодою цьому є підвищена окисленість шлаку, та в умовах значних
вмістів простіших кисневих аніонів розвивається реакція обміну
(1.68)
Перехід компонентів із газової фази або супроводжується одночасною
появою в шлаці еквівалентних кількостей іонів протилежного знаку, або йде
шляхом

перезарядки

аніонів.

При

цьому

підтримується

загальна

електронейтральність шлакової фази в цілому.
Аналіз реакції (1.68) виявляє можливість її здійснення в зворотному
напрямку

при

окисненні

сірки

за

допомогою

газоподібного

кисню.

Інтенсивність вигорання сірки із шлаку знаходиться в залежності не тільки від
інтенсивності підводу кисню, але і від концентрації іонів

в реакційній зоні.

З цим пов’язано прискорення процесу окиснення сірки при пропусканні через
шлаковий розплав електричного струму. Внаслідок анодної поляризації
поблизу аноду на межі шлак-газ відбувається накопичення іонів та їх
реагування.
1.1.4 Розподіл сірки між металом та шлаком
Відомо, що шлаковий розплав представляє собою високотемпературний
розчин різних аніонів та катіонів. Тому розподіл компонентів між металом та
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шлаком супроводжується іонізацією часток та їх перезарядженням. При цьому
можна представити можливі елементарні стадії таких процесів. Перехід сірки з
металу в шлак здійснюється на основі відновного процесу з споживанням
електронів:
1)

(1.69)

Він супроводжується конкуруючою в кінетичному відношенні стадією
окислення, що доставляє електрони. До неї можна віднести наступні можливі
реакції:
2)

;

3)

(1.70)
(1.71)

;

4)

.

(1.72)

Таку ж саму роль буде виконувати реакція зворотного переходу кисню із
шлаку в метал:
5)

.

(1.73)

В залежності від складу реагуючих фаз та зовнішніх умов реакція 1 (1.69)
по різному поєднується з іншими реакціями, обумовлюючи різний ефект
десульфурації металу.
Основою кількісної оцінки розподілу сірки між металом та шлаком
служать термодинамічні уявлення про потенціали сірки. Останні вирівнюються
для обох дотичних фаз:
(1.74)
де

та

– потенціал сірки у металевій та шлаковій фазах,

відповідно.
Із рівності потенціалів, розкриваючи їх значення за рівнянням (1.46),
можна отримати вираз коефіцієнта розподілення сірки між металом та шлаком:
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(1.75)
де

– коефіцієнт розподілення сірки між металом та шлаком;
та

– активність сірки у шлаковій та металевій фазах,

відповідно.
Величина

регулює міжфазовий розподіл сірки у відповідності з

характеристиками міцності утворення

в двох дотичних розчинах. Вона

відповідає процесу
,

(1.76)

або в іонній формі відповідає сполученню елементарних реакцій 1 (1.69) та 3
(1.71) та переходу
.

(1.77)

Кількісну сторону такого переходу можна оцінити на основі теорії
досконалого іонного розчину. Розрахована на основі експериментальних даних
величина коефіцієнта розподілу залишається постійною величиною приблизно
до 10%

в шлаці:
(1.78)

де

та

– число молекул заліза та сірки, відповідно, в одиниці

об’єму при одиниці тиску.
Якщо міжфазне розподілення сірки розглядати на основі сполучення
реакцій 1 (1.69) та 5 (1.73), то константа сумарного процесу
(1.79)
(1.80)

зберігає постійність до 25%

в шлаці з припущенням, що
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(1.81)
де

– число молекул кисню в одиниці об’єму при одиниці тиску;
та

– доля сірки та кисню, відповідно, в суміші.

Для більш кислих шлаків виникає необхідність вводити емпіричні
коефіцієнти активності у вигляді поправок на відхилення теорії досконалих
розчинів. Такі поправки (

) пов’язані з позичанням простих аніонів

утворення іонних часток комплексних киснемістких аніонів

на

, із загальним

складом шлаку та його основністю В:
(1.82)
де

– основність шлаку.

Необхідно відмітити, що розглянуті процеси видалення сірки з металу в
шлак представляють не тільки теоретичне, а і практичне значення. Результати
досліджень по розподіленню радіоактивних ізотопів

та

свідчать, що

процес (1.77) розвивається майже виключно за наявності кислих шлаків, тоді як
для основних шлаків переважну роль грає реакція обміну (1.79). Було також
показано вирішальне значення підвищення вмісту

та основності шлаку

для більш повного вилучення сірки з металу та негативну роль при цьому
, що знаходиться в шлаці.
З виразу константи

можна представити коефіцієнт вилучення сірки:
(1.83)

де

– коефіцієнт вилучення сірки.
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Із збільшенням в шлаці вмісту окислів
В збільшується іонна частка

і, відповідно, його основності

простіших аніонів кисню, не пов’язаних в

комплексні аніони:
(1.84)

В результаті підвищується повнота переходу сірки з металу в шлак

.

При цьому закис заліза шлаку додатково викликає підвищення окислення
металу

і ускладнює здійснення реакції 5 (1.73). Це призводить до

погіршення десульфурації металу [7]. Дія більш складних окислів (

,

,

) слід оцінювати по кількості іонів кисню, позичених на утворення
складних аніонів. Воно зменшується при заміні

на

видаленню сірки. В цьому напрямку діють добавки

, що сприяє
та

, які

розбавляють аніонну частину розчину та зменшують частку складних аніонів.
Як показують схеми окремих стадій процесу міжфазового розподілення
[реакції (1.69) – (1.73)], їх здійснення супроводжується електронним обміном.
Останній

можна

регулювати

в

певній

мірі

електрохімічним

шляхом

пропускання електричного струму.
Таким шляхом встановлено прискорюючу дію на десульфурацію металу
анодної поляризації шлаку в результаті додаткового процесу виділення

на

аноді:
.

(1.85)

1.1.5 Кінетика міжфазного переходу сірки
Експериментальні дослідження кінетики процесу переходу сірки з металу
в шлак виявляють фактори, які її визначають, та закономірності розвитку
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процесу в часі. Виявлене підвищення швидкості переходу сірки в шлак із
збільшенням інтенсивності перемішування, пониженням в’язкості та величини
температурного впливу свідчить про дифузійне гальмування цього процесу.
Такого роду ознаки дають підстави вважати, що десульфурація розплавів заліза
розвивається в дифузійній області з гальмівною ланкою переносу сірки з
металу в шлак. Є всі підстави застосовувати загальне рівняння переносу,
віднесене до одиниці поверхні:
(1.86)
де

– коефіцієнт переносу сірки в шлаці;
та

– концентрації сірки в об’ємі шлакової фази та її рівноважна

концентрація з металом.
Після інтегрування отримуємо хід зміни концентрації сірки в часі:
(1.87)
де – час зміни концентрації сірки.
Було вивчено кінетику переходу радіоактивної сірки

із м’якого заліза

в шлаки різної основності. Отримані дані практично повністю відповідають
рівнянню (1.87) та вкладаються на прямі в напівлогарифмічних координатах
(рис. 1.5). Значна роль перемішування
як

для

фази

зі

значним

та кінематичної в’язкості

дифузійним

опором,

виражена

для шлаку
кількісним

співвідношенням
(1.88)
де

– перемішування шлаку, об/хв.;

– кінематична в’язкість шлаку, м2/с.
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Рисунок 1.5 Зміна концентрацій сірки в часі [7]:
1 – без перемішування; 2 – 88 об/хв.; 3 – 216 об/хв.; 4 – 410 об/хв
В окремих роботах стверджується, що перехід сірки із розплавів заліза в
кислий шлак не відповідає дифузійній кінетиці, а лімітується самою
електрохімічною реакцією.
1.2 Теоретичні основи видалення фосфору
1.2.1 Термодинамічні межі вмісту фосфору в металі
При високих температурах фосфор практично необмежено розчиняється в
рідкому залізі. Відповідно до діаграми стану

, розчинність його стає

крайнє обмеженою в твердому фериті і тим більше в аустеніті та додатково
зменшується з пониженням температури. В результаті виявляється погіршення
механічних властивостей металу, особливо в умовах низьких температур.
Для фосфору відмічається схильність до взаємодії із залізом з утворенням
низки фосфідів

,

,

,

різної міцності. Можна припустити, що в

розплавах заліза фосфор присутній у вигляді фосфіду

, про стійкість якого

свідчить наявність максимуму на кривій ліквідусу в системі

.
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Для металургійного виробництва важливими є процеси, що забезпечують
найбільше видалення фосфору з металу. Можливості таких процесів тісно
пов’язані із станом елементу в фазах, що стикаються та граничним його
вмістом в металі при різних умовах. Як і в інших системах, стан розчиненої
речовини зручно оцінювати величиною потенціалу. Для фосфору, що
розчинений в залізі, потенціал визначається його активністю:
(1.89)
де

– потенціал фосфору;
– активність фосфору.

Перехід фосфору в шлакову фазу супроводжується його окисленням.
Величину потенціалу в окисній фазі можна оцінити, маючи на увазі схему
перетворення
(1.90)
(1.91)

Із рівності потенціалів при рівновазі фаз виявляються загальні
термодинамічні умови між фазного розподілення фосфору:
(1.92)
(1.93)

(1.94)
де

– активність

;

– термодинамічна величина міцності
реагуючого фосфору.

, віднесена до моля
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Вираз (1.94) показує, що необхідною умовою видалення фосфору в шлак
є підтримка в системі окисних умов. При інших рівних умовах цьому сприяє
підвищення активності його в металі та пониження в шлаці. Вирішальним
фактором розподілення являється міцність
оцінюється величиною

в шлаковій фазі, що

.

Згідно табличних та графічних даних, числове значення
знаходиться на відносно низькому рівні. Це свідчить про малу міцність
та складність його видалення в шлак навіть при розбавленні в шлаці одночасно
утвореного

.

Якщо до
зміцнити

додати інші основні окисли
в шлаці на величину

, то можна додатково

:
(1.95)

Таку зміцнюючи дію виявляють окисли

,

,

при додаванні їх

до залізистого шлаку. Таким чином, виявляється друга необхідна умова
перерозподілу фосфору в шлак, чим являється підтримка достатньо високої
основності шлаку [6].
Як було показано раніше, шлаковий розплав можна розглядати як
високотемпературний іонний розчин. Його взаємодія з металом та між фазне
розподілення

елементів

супроводжується

перезарядкою

іонів.

Таке

розподілення фосфору можна представити схемою основної реакції реагування
окислів заліза шлаку з металічним розплавом:
(1.96)
Константа рівноваги відображає завершеність реакції у відповідності з
природою реагуючої системи:
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(1.97)
Для розбавлення розчинів фосфору в залізі

та

.

З виразу (1.97) можна представити коефіцієнт вилучення фосфору в
метал:
(1.98)
де

– коефіцієнт вилучення фосфору в метал.

Здійснюючи аналіз даних для реакції (1.96), слід відмітити її
екзотермічність та більш повне завершення з пониженням температури. За
іонною теорією коефіцієнт видалення фосфору
в шлаці іонів заліза

збільшується з підвищенням

та вільних іонів кисню

. Як показує

співвідношення (1.84), це забезпечується підвищенням концентрації в шлаці
окислів типу

, зокрема

, що дає необхідні іони

. При цьому

зростає окисленність та основність шлаку. Співвідношення коефіцієнтів
активностей являється множником у рівнянні (1.98) та відображає стан
компонентів

шлаку.

Останнє

повинно

бути

пов’язано

з

утворенням

комплексних аніонів різної стійкості в залежності від основності окисного
розплаву.

Таким

чином,

відхилення

від

ідеального

проявляються у поєднанні коефіцієнтів активностей
коефіцієнта від утворення складних аніонів
,
де

іонного

розчину

та залежності цього

та основність В:
(1.99)

– сумарний коефіцієнт активності.

Значний дослідний матеріал, отриманий в лабораторних та виробничих
умовах, чітко встановлює зростання коефіцієнта видалення фосфору в шлак із
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збільшенням в ньому вмісту

та

. При цьому найбільший вплив одного з

цих окислів проявляється при значних вмістах другого (рис. 1.6). Якісні
пояснення даються на основі нерівноцінності міжчасткової взаємодії іонів у
зв’язку з різницями в їх структурі та розмірах. Менший за розмірами катіон
знаходить найбільші зв’язки з аніоном
руйнівна дія

на комплексні аніони

. При цьому проявляється
в результаті тенденції до

уособлення комбінації іонів заліза та кисню. При додаванні в шлак сильно
основних окислів, зокрема

, з’являється більший за розмірами та слабше

взаємодіючий з киснем катіон

. Він витіснюється до аніонів

, що

підвищує стійкість останніх. В результаті в шлаковому розплаві виникають
області неоднорідності з переважаючими угрупуваннями

–

та

–

. Можна припустити, що дія других катіонів буде проміжною між тим, що
виявляється для
Додавання до шлаку

та

, так як їх радіуси мають проміжні значення.
та

викликає утворення комплексних аніонів із

позичанням з розплаву вільних кисневих аніонів

. Наслідком пониження

концентрації кисневих іонів являється падіння коефіцієнту розподілу фосфора.

Рисунок 1.6 Вплив

та основності шлаку В на коефіцієнт розподілу
фосфору

при 1600 °С
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1.2.2 Кінетика міжфазного переходу фосфору
Оцінюючи кінетичні можливості міжфазного розподілу фосфору, слід
відмітити значні розміри аніону фосфору та більш високу в’язкість шлаку в
порівнянні з металом. Це дозволяє передбачити лімітуючу дифузійну ланку.
При експериментальному вивченні кінетики переходу радіоактивного
фосфору із розплавленого заліза в рідкий синтетичний шлак встановлено
прискорюючу дію перемішування. Швидкість видалення фосфору із розплаву
закономірно зростає з інтенсивністю перемішування шлаку.
Гідродинамічні ознаки процесу, як і форма зв’язку швидкості процесу з
концентрацією речовини, приводять до висновку, що дефосфорація розплавів
заліза розвивається в дифузійній області з гальмуючою ланкою переносу
фосфору від поверхні металу в об’єм шлаку. В цьому випадку швидкість
процесу, віднесена до одиниці поверхні, визначається переносом фосфору та
може бути представлена виразом виду:
(1.100)
де

– коефіцієнт переносу фосфору в шлаці;
та

– концентрації фосфору в об’ємі шлакової фази та її рівноважна

концентрація з металом.
Після інтегрування отримуємо хід зміни концентрації фосфору в часі:
(1.101)

1.3 Видалення газів та неметалічних включень із сталі
1.3.1 Термодинамічні межі розчинності водню та азоту в залізі
Метали в твердому рідкому стані поглинають газоподібні компоненти з
атмосфери. Такі процеси виступають джерелом водню та азоту. Невелика
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гранична розчинність та її різка зміна при фазових переходах металу, особливу
при плавленні-затвердінні, є головними причинами різного роду явищ
несуцільності металу та пониженої його міцності [7]. Термодинамічні межі
розчинності можна оцінити на основі процесу переходу водню та азоту з
газової фази в метал:
;

(1.102)

.

(1.103)

Процес розвивається до вирівнювання потенціалів водню (азоту) в обох
реагуючих фазах (газовій та рідкій):
(1.104)
де

– потенціал водню газової фази

Аналогічно рівнянню (1.46) цю рівність можна розкрити:
(1.105)
(1.106)

(1.107)
де

– активність водню;
– коефіцієнт розподілення водню між газовою та металічною фазами.

Співвідношення (1.103) виражає закон розподілення газоподібного
компоненту між газовою та металічною фазами. Константа розподілення
(постійна величина при постійній температурі) визначається термодинамічною
характеристикою розчинності в стандартних умовах [9].
Для простих металічних розчинів можна допустити пропорційність між
активністю та концентрацією. Для невисоких тисків газової фази справедливі
закони ідеальних систем. Тоді можна записати:
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(1.108)
Таким чином, розпад двоатомних молекул при розчиненні підкоряється
закону кореня квадратного з тиску. Дію цього закону встановлено Сівертсом на
основі значного експериментального матеріалу. Відхилення від закону можливі
при значних тисках та додатковому взаємному впливі компонентів в складній
системі метал – газ.
Величини

та

представляють собою граничну розчинність газу при

даній температурі та тиску

. Враховуючи вигляд температурної функції

константи рівноваги реакцій та рівнянь (1.108), отримуємо загальний вираз
розчинності двоатомних газів в металі:
(1.109)
або
(1.110)
де

та

– постійні коефіцієнти, що встановлені на основі експериментальних

досліджень. Результатом узагальнення цих досліджень є дані по розчинності
водню та азоту в залізі для відносного тиску

, що представлені в табл. 1.2.

Як табличні величини, так і графік, представлений на рис. 1.7,
відображають особливості процесу розчинення

водню в залізі. Його

ендотермічність вказує на збільшення розчинності з підвищенням температури.
Зміна стану металічної фази при фазових переходах супроводжується
скачкоподібною зміною загальної розчинності газу. Значне пониження вмісту
газу в металі при його твердінні є головним джерелом газової пористості.
Ендотермічність процесу, застосування закону кореня квадратного, як і інші
ознаки, приводять до висновку про постійну форму розчиненого водню в металі
та дії сил металічного зв’язку.
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Таблиця 1.2 Термодинамічні дані для процесу розчинення водню та азоту в
залізі при

(1атм)
Коефіцієнти
рівняння

Газ

Метал
Дж/моль кал/моль

A

B

23900

5720

-1250

-2,51

23300

5580

-1220

-2,335

25600

6130

-1340

-2,46

30400

7270

-1590

-1,71

69990

16750

-3660

0,42

-7090

-1700

371

-1,907

52970

12680

-2770

-0,35

12120

2900

-634

-1,06

, Дж

Рисунок 1.7. Розчинність водню та азоту в залізі при різних температурах
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Проте для інших металів, що мають більш високу спорідненість до
водню, можливе утворення гідридів:
(1.111)
В даному випадку закон розподілу видозмінюється:
(1.112)

(1.113)
Можливість утворення гідриду викликає нову залежність кількості
розчиненого водню від тиску. Вона визначається міцністю гідриду
його складом, що виражений в показнику

та

. Така залежність зростання

кількості розчиненого водню із збільшенням тиску діє до моменту насичення
металу та випадіння гідриду в самостійну фазу [2]. Після повного перетворення
металу в гідрид подальше зростання тиску в системі не змінює величини
розчинності водню та складу продукту взаємодії, так як

. До цих

ознак розчинення газу з утворенням хімічного сполучення слід також додати
екзотермічність процесу. Представлена на рис. 1.8 залежність узагальнює дані
по розчинності водню в різних металах. Криві верхньої частини графіку
відображають температурну залежність розчинності з гідридоутворенням, тоді
як нижні криві демонструють просту розчинність водню, тобто без утворення
самостійної фази. Їх положення наглядно показує різний рівень величин
розчинності та протилежну дію температурного фактору.
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Рисунок 1.8 Розчинність водню в різних металах в залежності від
температури [2]
Для

процесу розчинення

азоту в

металах

справедливі

загальні

закономірності. Згідно з виразами (1.107) та (1.1013), константа між фазного
розподілення газу та його розчинність визначаються термодинамічними
характеристиками міцності нітридів – величинами
стандартних умов. Із співставлення кривих

їх утворення за
легко виявляються

найбільш стійки нітриди з найбільшою від’ємною величиною

та

низьким значенням потенціалу азоту для них (рис. 1.9). До них відносяться ZrN,
TiN та достатньо міцний AlN. Для таких металів, як цирконій, титан, алюміній,
насичення та випадіння нітридів досягаються при низьких тисках азоту в
газовій фазі.

51

Рисунок 1.9 Величина

утворення нітридів та їх міцність при різних
температурах [5]

Звертає на себе увагу інший нахил відрізку кривої, що виражає
екзотермічність процесу, на температурному інтервалі існування

. В цих

умовах передбачається розчинення азоту з утворенням нітриду заліза
Проте величини

.

утворення свідчать про його низьку міцність.

Присутність в залізі третього компоненту (легуючого або домішки)
викликає зміну розчинності та коефіцієнта активності розчиненого в залізі
азоту.

Підвищення

розчинності

азоту

спостерігається

при

додаванні

нітридоутворюючих елементів, таких як ванадій, хром, марганець (рис. 1.10)
[2]. Елементи з низькою спорідненістю до азоту, відповідно, можуть знижувати
його розчинність.
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Рисунок 1.10. Вплив легуючого елементу на розчинність азоту в розплавах
заліза при температурі 1600°С та відносному тиску

(1атм)

1.3.2 Кінетика виділення та поглинення газу металом
При вивченні кінетики розчинення газу в рідкому залізі встановлені
ознаки

розвитку

процесу

в

дифузійній

області.

Дослідний

матеріал

узгоджувався з припущенням про лімітуючи стадії відводу речовини з поверхні
металу в його об’єм.
Існуючі в літературі обширні дослідження кінетики поглинення азоту
рідким залізом, виявили основні фактори, що визначають швидкість процесу.
Вона

збільшується

із

підвищенням

тиску,

температури

та

кількості

нітридоутворюючого елементу в залізі. Проте підвищений вміст кисню в металі
та в поверхневому адсорбційному шарі уповільнює процес. Істотнім фактором,
який прискорює процес, є перемішування металу. Саме перемішування
обумовлює примусовий перенос частки азоту з поверхневого шару в об’єм
металу. Поглинення газу металом здійснюється на основі таких стадій: підводу
газу до поверхні металу, дисоціації молекул на атоми, переходу адсорбованих
часток з поверхні в об’єм рідкого заліза. Поєднання стадій переносу з хімічною
ланкою дає змогу виявити загальне кінетичне рівняння для стаціонарних умов
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процесу. Воно отримано по відношенню до лімітуючої стадії переносу азоту з
міжфазної межі в об’єм металу:
,
де

(1.114)

– коефіцієнт переносу азоту в металі;
,

– концентрація азоту в об’ємі металу та рівноважна

концентрація з газовою фазою.
Швидкість переносу азоту змінюється за рівнянням першого порядку
відносно азоту, та поглинання уповільнюється із збільшенням його вмісту в
металі. Інтегрування виразу (1.114) та перетворення приводять до рівняння, яке
виражає хід процесу через максимальний об’єм

та об’єм

до моменту

часу газу, що поглинається металом:
(1.115)
Напівлогарифмічне співвідношення (1.115) підтверджене результатами
лабораторних досліджень. Воно виявилось справедливим і для зворотного
процесу – десорбції азоту із металу в газову фазу.
1.3.3 Закономірності розчинення водню та азоту в окисних розплавах
Розплавлений шлак, що покриває металічний розплав, є проміжною
фазою, яка приймає участь в процесах взаємодії газової фази з металом.
Шлаковий розплав сам може поглинати та розчиняти газоподібні компоненти і
впливати на їх перенос до металу.
Розчиненню водню в окисному розплаві передує його окислення та
подальше поглинання в окисленій формі. В зворотній бік водень виділяється у
вигляді парів води. Такого роду спостереження, як і інші дослідні дані,
приводять до висновку про утворення та існування в силікатних мінералах і
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шлаках аніонів гідроксилу

. Тобто, в окисних розплавах розчинюється не

молекулярний водень, а водяна пара з переходом в іонну форму.
Для основних шлаків, що містять вільні кисневі іони, процес можна
виразити наступною схемою:
(1.116)
В кислих шлаках при пониженні вмісту

можлива участь комплексних

кремнієкисневих оніонів:
(1.117)
Оцінюючи завершеність реакції (1.116) за допомогою константи
рівноваги
(1.118)
та вважаючи

, отримуємо вираз закону між фазного розподілу

водню при поглиненні шлаком водяної пари:
(1.119)
При постійній концентрації та активності іонів кисню (

)

кількість розчиненого водню знаходиться в залежності від кореня квадратного
від тиску водяної пари [2]. Аналогічна залежність витікає із схеми реакції
(1.117), прийнятої для кислих шлаків.
В літературі опубліковані результати, які підтверджують справедливість
застосування квадратичної закономірності до розплавлених шлаків. Остання
залучається на доказ прийнятої схеми розчинення водню з утворенням двох
часток

із частки водяної пари, що поглинається. Означеній закономірності

підкорюються шлаки різного складу в досить значному інтервалі зміни тиску:
(10 – 760 мм рт. ст.).
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Як схема реакції (1.116), так і кількісний вираз її завершеності (1.119)
припускають залежність величини розчиненості водню від концентрації та
активності вільних кисневих іонів:
(1.120)
Дослідні дані показують, що розчиненість водяної пари зростає з
підвищенням основності шлаку при заміні
. Пониження вмісту

на

в розплаві із

,

,

, що запозичує кисень на утворення силікатних

комплексів, збільшує кількість вільних кисневих аніонів

. При цьому

проявляється дія факторів, що впливають на активність кисневих аніонів.
Існуючі експериментальні дані свідчать, що розчинність водяної пари
підвищується із збільшенням в шлаці концентрації катіонів
та

замість

. Така заміна менших за розміром іонів на більш крупний іон

слабше електростатично взаємодіючий з аніоном кисню
активність останнього

. В результаті зміцнюється гідроксил

,

, підвищує
та зростає

поглинальна здатність окисного розплаву по відношенню до водню.
Процес міжфазного розподілення водню має ознаки дифузійного
гальмування та може бути представлений наступними стадіями:
1. Переносом водню з газу в шлак:
(1.121)
на основі реакцій (1.116) та (1.117).
2. Переносом водню всередині шлаку шляхом молекулярної та
конвективної дифузії:
(1.122)
3. Переходом водню із шлаку в метал за реакцією
(1.123)
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або за участю іонів заліза:
(1.124)
В складному процесі перенос водню здійснюється спільно з переносом
кисню та супроводжується перетворенням речовин на міжфазних межах.
Гальмуючий вплив здійснює друга стадія переносу водню – всередині шлакової
фази від границі газ-розплав з концентрацією
концентрацією

до другої границі з

. Швидкість встановленого дифузійного процесу може бути

представлена рівнянням
,
де

(1.125)

– коефіцієнт дифузії водню в розплавленому шлаці.

Рівняння дозволяє оцінити кінетичні можливості переміщення водню в
розплаві. Приблизне значення
шляху дифузії (
ефективна величина

встановлено в умовах, коли

на

). Для синтетичних та мартенівських шлаків при 1600°С
виявилась в інтервалі значень 1,0*10-5 - 2,5*10-5см2*с-1 ,

причому зміщення до верхньої границі пов’язане із збільшенням вмісту

в

суміші окислів. Інші кінетичні характеристики переносу для реальних
виробничих умов відображають більш розвинений конвективний перенос
речовин під впливом кипіння реагуючих фаз та різний стан основних та кислих
шлаків.
Аналогічні закономірності застосовні до процесу розчинення азоту.
При відновних умовах за наявності вуглецю найбільш вірогідною
формою існування азоту в окисних розплавах є аніон ціаніду
поглинання азоту окисними розплавами за відсутності

. Тоді

можна представити

наступною схемою:
(1.126)
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Із константи рівноваги реакції
(1.127)
виявляється кількісна характеристика міжфазного розподілення азоту:
(1.128)
– кількісна характеристика міжфазного розподілення азоту
Для прийнятої схеми реакції (1.127) кількість рівноважного азоту

, що

поглинений шлаком, виявляється в певній залежності від тиску газоподібних
учасників реакції. Співвідношення (1.128) підтверджується дослідними даними
для синтетичних шлаків із

в присутності твердого вуглецю

для температур не вище 1400°С. В області більш високих температур можливий
розвиток іншої реакції за участю карбіду, що утворюється, без зміни форми
азоту, що розчиняється в шлаці (

):
(1.129)

1.3.4 Видалення кисню
Видалення розчиненого в сталі кисню шляхом позапічної вакуумної
обробки здійснити дуже важко (практично неможливо), оскільки для цього
необхідно забезпечити дуже низький тиск у вакуум-камері (не більше
Па), що може призвести до істотного ускладнення обладнання. Зниження
вмісту кисню в сталеплавильній ванні при вакуумуванні має місце в результаті:
1) спливання оксидних неметалевих включень, що утворилися внаслідок
розкислення;
2) взаємодії кисню, розчиненого в металі та того, що входить до складу
оксидних включень, з вуглецем;
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Очевидним є факт, що в сталі завжди міститься певна кількість вуглецю.
Рівновага реакції

при обробці вакуумом зсувається вправо,

кисень взаємодіє з вуглецем, утворюючи монооксид вуглецю

, вміст кисню в

металі зменшується [4]. В тих випадках, коли кисень в металі знаходиться у
вигляді оксидних включень, зниження тиску над розплавом приводить в
результаті взаємодії з вуглецем до часткового або повного руйнування
включень

:
(1.130)
(1.131)

тобто, чим нижче

, тим менше залишається в металі оксидних включень.

Менш міцні включення, такі, наприклад, як

або

, відновлюються

(вуглецем) у вакуумі майже повністю. Для відновлення більш міцних включень,
таких, наприклад, як

або

, потрібен дуже глибокий вакуум.

Можливість (в умовах глибокого вакууму) відновлення оксидних
включень з утворенням газоподібних субоксидів пов’язано з протіканням,
наприклад, наступних реакцій:
(1.132)
(1.133)
(1.134)
Розрахунки показують: якщо вміст вуглецю складає 0,1%, вказані вище
реакції при 1600°С отримують розвиток при

, що дорівнює 21,32 та 87 Па.

Незважаючи на термодинамічну можливість відновлення включень вуглецем,
тим не менше вказані реакції внаслідок різних кінетичних труднощів
отримують обмежений розвиток. Незважаючи на те, що для отримання низьких

59
концентрацій кисню в металі шляхом вакуумування потрібна достатньо тривала
обробка, цей метод широко застосовується, особливо тоді, коли прагнуть
отримати сталь, чисту від продуктів розкислення [5]. Метод рафінування сталі
від кисню та оксидних включень шляхом організації взаємодії з розчиненим в
металі вуглецем часто називають вуглецевим розкисленням. Перевага цього
методу полягає у можливості отримання більш чистого від включень металу,
оскільки продукти розкислення видаляються у газову фазу. Так, наприклад,
особливо важливе рафінування металу від кисню та переведення продуктів
розкислення в газову фазу при виготовленні злитків для поковок. На рис.12
представлені результати дослідження процесу рафінування металу від кисню в
процесі вакуум-вуглецевого розкислення при виробництві ковальських злитків
хромонікельмолібденованадієвої сталі при відливанні великих 350-т злитків.

Рисунок 1.11 Зміна активності кисню

, розчиненого в металі, та

загального вмісту кисню в процесі вакуумної обробки [8]:
1 – загальний вміст кисню; 2 – розчинений кисень

60
Таким чином, головним завданням позапічної обробки сталі по
відношенню до кисню є рафінування сталі від продуктів розкислення, тобто
неметалевих включень.
1.4 Висновки.
На основі теоретичного аналізу літературних даних по рафінуванню сталі
від розчинних в ній домішок, газів та неметалевих включень можна зробити
наступні висновки:
- Сірчисті сполуки металів є головним джерелом сірки, вміст якої
контролюється і створюються умови для її видалення при виплавці металів та
сплавів. Можливості видалення сірки з металу, особливо зі сплавів системи
залізо-вуглець, значною мірою пов’язана із міцністю сульфідів.
- Кількісною мірою переходу сірки з газової фази в металевий розплав є
величина розподілу К, яка залежить від міцності сульфіду, що утворюється
. При незмінних, заданих властивостях атмосфери змінити повноту
поглинання сірки металом можна тільки шляхом зміни її активності в розплаві.
- Швидкість видалення фосфору із розплаву закономірно зростає з
інтенсивністю

перемішування

шлаку.

Дефосфорація

розплавів

заліза

розвивається в дифузійній області з гальмуючою ланкою переносу фосфору від
поверхні металу в об’єм шлаку.
- Перемішування обумовлює примусовий перенос частки азоту з
поверхневого шару в об’єм металу. Поглинення газу металом здійснюється на
основі таких стадій: підводу газу до поверхні металу, дисоціації молекул на
атоми, переходу адсорбованих часток з поверхні в об’єм рідкого заліза.
- Зниження вмісту кисню в сталеплавильній ванні при вакуумуванні має
місце в результаті: спливання оксидних неметалевих включень, що утворилися
внаслідок розкислення та взаємодії кисню, розчиненого в металі і того, що
входить до складу оксидних включень, з вуглецем.
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2

ТЕОРЕТИЧНІ

ОСНОВИ

ПОЗАПІЧНОЇ

ОБРОБКИ

СТАЛІ
До цього часу накопичений величезний досвід в галузі використання
ПОС

для

рафінування

сталі.

В

порівнянні

з

іншими

способами

(електрошлаковим переплавом, вакуумно-дуговим, електронно-променевим та
ін. ), використання агрегатів ПОС дозволяє досягати найбільш низьких значень
неметалевих включень в сталі, тобто її високої якості.
Металургійні
результатів,

процеси,

ефективніше

які

забезпечують

протікають

при

отримання

позапічній

зазначених

обробці,

ніж

в

сталеплавильних печах завдяки ряду особливостей позапічної обробки:
а) створення найбільш сприятливих термодинамічних умов для розвитку
даного процесу, зокрема наводка шлаку, що забезпечує найбільш глибоку
десульфурацію;
б) збільшення швидкості взаємодії з газовою фазою або шлаком
внаслідок дроблення металу на порції (краплі) з розвиненою контактної
поверхнею;
в) підвищення інтенсивності масопереносу в металі внаслідок його
дроблення на порції (краплі) і, отже, збільшення градієнта концентрацій
розчинених в ньому елементів [3].
Методи позапічної обробки сталі можуть бути умовно розділені на прості
(обробка одним способом) і комбіновані (обробка металу декількома способами
одночасно). До простих методів належать:
1)обробка металу вакуумом;
2)продування інертним газом;
3)обробка

металу

синтетичним

сумішами;
4)введення реагентів в глиб металу.

шлаком,

рідкими

і

твердими
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Основними недоліками перерахованих простих способів обробки металу
є:
а) необхідність перегріву рідкого металу в плавильному агрегаті для
компенсації падіння температури металу при обробці в ковші;
б) обмеженість впливу на метал.
2.1 Ковшова обробка сталі
Широкого поширення при позапічній обробці сталі отримав розроблений
в 1971 р. фірмою Daido Steel (Японія) процес рафінування сталі в
сталерозливному ковші з використанням підігріву металу електричною дугою
(процес LF – Laddle Furnace), установка, на якій реалізується цей процес,
отримала назву “агрегат ківш-піч” (АКП) (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 Агрегат ківш-піч [1]
Агрегат

ківш-піч

використовується

в

комплексі

з

плавильними

агрегатами, в яких виплавляється напівпродукт, в якості таких агрегатів
використовуються кисневі конвертери, дугові і мартенівські печі, в яких
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проводиться

розплавлення

металобрухту

і

феросплавів

і

проводиться

окислювальний період. Потім метал зливають сталь в ківш, по можливості
виключаючи попадання в нього пічного шлаку. До і під час випуску металу в
ківш додаються розкислювач, шлакоутворюючі і легуючі матеріали [1].
У разі потрапляння в ківш великої кількості окисленого шлаку, його
видаляють. Після випуску металу ківш надходить на агрегат ківш-печі, де
проводяться операції остаточного розкислення, десульфурації, легування і
модифікування. Ківш накривається водоохолоджуваним або футерованим
склепінням із отворами для введення графітованих електродів, подачі присадок
і контролю процесу. Наводиться свіжий високоосновний шлак, що має високу
десульфуруючу здатність і захищає метал від вторинного окислення
навколишнього атмосферою.
До АКП ставляться такі основні вимоги:
- контроль атмосфери над ванною металу;
- регульований нагрів металу;
- інтенсивне перемішування ванни без забруднення металу атмосферою
(вторинного окислення, азотування);
- наведення високоосновного відновного шлаку.
Агрегат ківш-піч забезпечений пристроями для введення сипучих
матеріалів (бункерна з пристроями для дозування) і трайб-апаратами для
введення матеріалів у вигляді дроту. Нагрівання металу на АКП здійснюється
так, як і в дугових печах (ДСП), але потужність трансформаторів установок
ківш-піч значно менше, ніж використовується на дугових печах і становить
100-160 кВА/т. Це пояснюється відсутністю такої енерговитратної стадії, як
розплавлення брухту, тепло витрачається тільки на розплавлення матеріалів,
що вводяться в розплав і підтримання температури металу. Крім цього,
потужність підводу тепла обмежується підвищеним зносом кладки ковша вище
рівня металу через малий (у порівнянні з дугового піччю) діаметром ковша.
Питома витрата електроенергії на АКП становить приблизно 10% від суми всіх
енерговитрат на виплавку сталі.
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Під час обробки через днище ковша здійснюється продувка металу
інертним газом (аргон або азот) для перемішування металу з метою
усереднення його по хімічному складу і температури, крім цього продування
металу сприяє виведенню неметалічних включень з металу. Вдування газу
здійснюється через одну – три пористі пробки. Також можливо електромагнітне
перемішування металу.
Після досягнення заданих значень за хімічним складом і температурою,
ківш з металом передають на обробку на інші агрегати або на розливку.
Агрегат ківш-піч може використовуватися в поєднанні з обробкою металу
на інших агрегатах позапічної обробки.
Використання агрегатів ківш-піч дозволило винести з плавильних
агрегатів відбудовний період і доведення металу, що різко підвищило
продуктивність сталеплавильного виробництва, У електросталеплавильному
виробництві за рахунок виключення різкого перепаду окислення ванни вдалося
значно

скоротити

витрати

вогнетривів,

використовувати

одношлакову

технологію і технологію роботи з “болотом” (залишеним в дуговій печі шлаком
попередньої плавки), що призвело до значного зниження витрат електроенергії.
Можливість підігріву металу за межами плавильного агрегату значно
підвищило гнучкість всього виробничого циклу виплавки сталі: використання
агрегатів ківш-піч зробило ділянку позапічної обробки металу “тимчасовим
буфером”, який дозволив демпфувати неузгодженість стадій виплавки і
розливання.
2.2 Порційне та циркуляційне вакуумування сталі
Використання вакууматорів в технологічному ланцюгу позапічної
обробки дозволяє виплавляти сталі різних груп:
- ультранизьковуглецеві;
- з низьким вмістом водню, що важливо для товстолистових сталей;
- леговані елементами із високою спорідненістю до кисню;
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-

високовуглецеві

(з

підвищеними

вимогами

по

неметалічним

включенням) і т.д.
Ідея порційного та циркуляційного вакуумування полягає в організації у
спеціальній камері обробки вакуумом порції металу таким чином, щоб за
визначений проміжок часу досягти проходження через камеру всієї маси
металу, що знаходиться в ковші, і необхідного його перемішування.
Процес
реалізований

порційного
в

1956

вакуумування

році,

фірмою

(або

DH-процес)

“Dortmund

Hörder

був

вперше

Hüttenunion”.

Повідомлення про випробування фірмами “Ruhrstahl AG” та “Heraeus” способу
циркуляційного вакуумування (або RH-процес) опубліковано в 1959 році.
При порційному вакуумуванні (рис. 2.2) метал під дією феростатичного
тиску засмоктується у вакуумну камеру, яка через певні проміжки часу
піднімається (але так, щоб кінець патрубка весь час залишався зануреним в
метал у ковші), метал із камери зливається по патрубку до ковша, потім камера
опускається знову і в неї вакуум засмоктує чергову порцію металу (звідси
походить назва способу – “порційне вакуумування”).
При циркуляційному вакуумуванні конструкція камери вміщує два
патрубки, причому обидва занурюються в рідкий метал. Порція металу
засмоктується в камеру (рис. 2.3). По одному із патрубків розпочинається
подача інертного газу, в результаті чого метал по ньому спрямовується догори
– до вакуум-камери, по іншому – стікає у ківш, циркулюючи таким чином через
установку (звідси походить назва способу – “циркуляційне вакуумування”).
Умови дегазації при обробці вакуумом різними методами неоднакові.
Відповідно,буде

досягнутий

різний

рівень

вмісту

газів

в

результаті

вакуумування (рис. 2.4). Найкращі результати досягаються при вакуумуванні
металу, попередньо не розкисленого сильними розкислювачами. Бурхливе
кипіння, що при цьому спостерігається, змушує приділяти особливу увагу
правильному розрахунку об’ємів камер та ковша таким чином, щоб запобігти
можливий виплеск з нього металу. Для виготовлення камер порційного та
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циркуляційного

вакуумування

потрібні

дуже

високоякісні

вогнетриви,

особливо для виготовлення патрубків.

Рисунок 2.2 Схема процесу порційного вакуумування (DH-процес) [4]:
1 – метал; 2 – ківш; 3 – двошаровий вогнетривкий патрубок; 4 – камера
вакуумування; 5 – до вакуумного насосу; 6 – бункер для введення
розкислювачів та легуючих
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Рисунок 2.3 Схема процесу циркуляційного вакуумування (RH-процес) [4]:
1 – ківш з металом; 2 – патрубок для підйому металу; 3 – зливний патрубок; 4
– камера вакуумування; 5 – отвір для введення розкислювачів та легуючих; 6
– до вакуумного насосу; 7 – подача аргону

Рисунок 2.4 Типові межі вмісту водню в металі по закінченні обробки металу
вакуумом:
а – обробка нерозкисленого металу; б – обробка металу, розкисленого
кремнієм та алюмінієм; 1 – вакуумування струменя; 2 – циркуляційне
вакуумування; 3 – вакуумування в ковші
При підігріві футерівки вакуумних камер до 1500°С теплові втрати при
обробці плавок масою ≥ 50 т невеликі та зниження температури металу в
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процесі обробки не перевищує 1°С/хв. Втрати тепла при вакуумуванні помітно
знижуються при збільшенні об’єму установок (до 200 – 300 т металу в ковші) та
інтенсивності обробки (наприклад, при обробці металу в 330-тонному ковші на
установці порційного вакуумування при п’яти операціях за 1 хв по 30 т металу,
що закачується у вакуумну камеру, інтенсивність обробки зростає до 150 т/хв.) .
2.3 Різновиди RH-технологій та їх впровадження на підприємствах
Найбільшого розповсюдження в останні роки знайшли вакууматори типу
RH. Вони характеризуються більш ефективним поєднанням поєднанням
продуктивності, ступеню рафінування сталі та витрат за переділом [4].
RH-вакууматори можна поділити на декілька основних типів, в
залежності від особливості їх конструкції та технологічних (табл. 2.1).
Таблиця 2.1 Умовні позначення і сутність процесів позапічного
вакуумування сталі
Прийняте
позначення
RH

Сутність процесу

Ruhrstahl
Heraeus

RH-TOP/RHKTB
RH-OB
RH-PB
RH-Inj

Процес циркуляційного вакуумування
розроблений спільно фірмами «Ruhrstahl
AG» і «Heraeus»
Kawasaki Top Процес циркуляційного вакуумування
Blowing
розроблений
фірмою
Kawasaki
і
передбачає подування кисню зверху
Oxygen
Циркуляційне вакуумування в поєднанні з
Blowing
продуванням сталі киснем
Powder
Циркуляційне вакуумування в поєднанні з
blowing
вдуванням порошкоподібних реагентів
Injection
Поєднання вакуумування з розкисленням і
обробленням флюсовою сумішшю 60 %
СаО + 40 % CaF2 (витрати флюсу можуть
становити 4 кг на тонну сталі).

На відміну від простого RH-вакууматора на RH-KTB передбачений
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підвід кисню через верхню фурму до ванни металу (рис. 2.5), а в RH-OB –
кисню та аргону вглиб ванни металу у вакуум-камері (рис. 2.6).

Рисунок 2.5 Схема процесу RH-KTB на Chiba works, Kawasaki [4]
Використання

кисню

та

аргону

дозволяє

прискорювати

процес

зневуглецювання, виплавляти хромовмісткі корозійностійкі низьковуглецеві
сталі, а також нелеговані сталі при підвищеному вихідному вмісті вуглецю в
напівпродукті (що дає можливість закінчувати плавку в конвертері з
підвищеним вмістом вуглецю і, відповідно, більш високим вмістом марганцю
та меншим вмістом в шлаці FeO).
Вакууматор типу RH-PB, який було вперше введено в експлуатацію на
Nagoya works, Nippon Steel в 1985 році, відрізняється наявністю вмонтованих у
вакуумкамеру фурм для вдування порошків у ванну металу (рис. 2.7). З цією ж
метою на вакууматорі типу RH-INJ, введений в експлуатацію на Oita works,
Nippon Steel в 1985 році, застосовується спеціальна занурю вальна фурма (рис.
2.8). Ці модифікації RH-вакууматорів були розроблені для оптимізації
технології отримання ультранизькосірчистої сталі для нафто- та газопроводів.
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Введення нових агрегатів позапічної обробки дозволило виключити продування
порошками в ковші після вакуумування.

Рисунок 2.6 Схема RH-OB вакууматора:
1 – телекамера; 2 – підключення до вакуумної системи; 3 – камера RH-OB; 4
– підігрів камери; 5 – кисневі та аргонні сопла; 6 – патрубок для підведення
транспортуючого газу; 7 – шлюзовий пристрій для введення легуючих; 8 –
лотковий дозатор; 9 – занурювані труби; 10 – стальківш
Виходячи з переважаючої частки низько- та ультранизьковуглецевих
марок сталі, серед всього об’єму металу, що оброблюється на вакууматорах,
зневуглецювання – одна із основних функцій цих установок. Тому, важливим
показником

роботи

вакууматорів

є

максимальна

зневуглецювання (одночасно з часом всього циклу обробки).

глибина

та

час
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Рисунок 2.7 Схема введення порошкових реагентів у RH- PB вакууматорі
Nagoya works, Nippon Steel [4]

Рисунок 2.8 Схема введення порошкових реагентів у RH-INJ [4]:
1 – мале змішування з покривним шлаком; 2 – велика тривалість рафінування
порошком; 3 – інтенсивне перемішування у вакуумній камері та нижній
частині ковша; 4 – висока швидкість рециркуляції
Вміст [С] та [О] до та після зневуглецювання в RH-вакууматорі,
впровадженому на Baosteel, показано на діаграмі на рис. 2.9. Рамкою показано
область найбільш оптимальних вихідних вмістів [С] та [О] у рідкому
напівпродукті. В такому випадку кінцеві концентрації вуглецю та кисню будуть
мінімальними. Це, в свою чергу, обумовлює мінімальні витрати алюмінію для
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кінцевого

розкислення,

і,

відповідно,

найменшу

кількість

ендогенних

неметалевих включень в сталі.

Рисунок 2.9 [С] та [О] до та після обробки на RH-вакууматорі (300 т) Baosteel
За даними роботи для підвищення швидкості зневуглецювання при RHпроцесі необхідно виконувати такі умови:
I період зневуглецювання, [С] > 100 ppm:
1) Збільшення

швидкості

відкачування

та

створення

вакууму,

достатнього для об’ємного кипіння (об’ємного зневуглецювання).
2) Підвищення швидкості циркуляції та вирівнювання концентрації
вуглецю в стальковші та вакуумкамері.
II період зневуглецювання, [С] < 100 ppm:
1) Створення інтенсивної турбулізації поверхні ванни в вакуум-камері
для збільшення реакційної поверхні процесу зневуглецювання.
2) Запобігання навуглецювання металу з настилу в вакуумкамері та
легуючих добавок.
Ці вимоги стали основою модернізації RH-процесу.
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2.4 Аргоно-киснева продувка (агрегат CAS-OB)
Вплив продувки металу інертним газом на зменшення парціального тиску
, що утворюється при окисленні вуглецю, використано при розробці такого
процесу, як аргоно-кисневе зневуглецювання, або аргоно-кисневе рафінування.
При

продуванні

металу

киснем

рівновагу

можна визначити парціальним тиском кисню і

реакції
, що

утворився. Продування металу сумішшю кисню з аргоном призводить до
“розведення” бульбашок

аргоном і до відповідного зсуву рівноваги реакції

вправо. Окислювальний потенціал газової фази при цьому достатній для
проведення реакцій окислення домішок ванни. Метод аргоно-кисневої
продувки широко використовують при виробництві корозійностійких та інших
хромовмістких сталей. Рівновага реакції
зменшенні парціального тиску монооксиду вуглецю

при
зсувається вправо; в

результаті забезпечується гарне засвоєння кисню.
На рис. 2.10 представлена схема CAS-установки (Composition Adjustment
by Sealed) ускладненої конструкції, змонтованої в конвертерному цеху заводу
фірми Wheeling Pittsburgh Steel (США). На цій установці передбачена
можливість підігріву сталі за рахунок теплоти реакції окислення киснем
алюмінію, що вводиться в метал. Установка названа CAS-OB (Oxygen Blowing).
У процесі продувки склад суміші змінюють, зменшуючи витрату кисню
та збільшуючи витрату аргону. Таким чином забезпечують отримання сплавів з
дуже низьким вмістом вуглецю і без помітних втрат хрому. Спосіб аргонокисневої продувки, що забезпечує досягнення на більш простих агрегатах
кращої продуктивності, набув широкого поширення.
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Рисунок 2.10 Схема установки CAS-OB [1]:
1 – фурма для продувки киснем з нагріванням сталі; 2 – жолоб для
подачі легуючих; 3 – димар; 4 – фурма для вдування порошків; 5 – пристрій
для піднімання ковпака; 6 – струмінь кисню; 7 – ковпак; 8 – перемішуючий
газ; 9 – пориста пробка
Фурма для подачі дуття зазвичай складається з двох концентричних труб.
По внутрішній трубі подають суміш кисню і аргону, а за кільцевому отвору –
аргон, який служить захисних газом. Співвідношення витрат кисню і аргону
змінюють в процесі продувки, щоб досягти максимального окислення вуглецю і
мінімального окислення хрому.
Для зниження вартості переділу на першій стадії продувки замість аргону
можна вдувати азот. Після закінчення третьої стадії ванну продувають чистим
аргоном для можливо більшого зниження концентрації кисню і сірки (у
результаті перемішування металу під високоосновним шлаком), а також для
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більшого відновлення окисленого в процесі продувки киснем хрому. Існують
також варіанти продувки, при яких кисень подають через фурму зверху, а знизу
– суміш

або тільки аргон (іноді азот).

На рис. 2.11 показано, що зниження парціального тиску

при 1700ºС в

разі аргоно-кисневої продувки забезпечує отримання більш помітно низьких
концентрацій вуглецю, ніж при тій же температурі, але при нормальному тиску.
Порівняна

простота

продуктивність

організації

агрегатів

і

аргоно-кисневої

можливість

змінювати

окислювальний потенціал газової фази (відношення

продувки,
в
до

широких

висока
межах

) призвели до

безперервного розширення сфери розповсюдження цього методу, який
використовують

для

виробництва

не

тільки

корозійностійких,

але

електротехнічних, конструкційних та інших сталей.

Рисунок 2.11 Співвідношення між вмістом вуглецю та хрому при
різних температурах металу при продувці його в печі (суцільні лінії,
) та в CAS-OB-конвертері (штрихова лінія,

)

і
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Цей метод робить можливим отримання в конверторі високохромистих
сталей безпосередньо з чавуну з використанням в якості шихтового матеріалу
хромистої

руди.

У

процесі

продувки

в

конвертері

здійснюють

зневуглецювання, десульфурацію і легування хромом. Одну частину хрому
вводять в метал з ферохромом, а іншу – з хромистою рудою, оксиди якої
відновлюються вуглецем чавуну. На одному з заводів Японії організовано
виробництво корозійностійкої сталі з розплаву нікелевих і хромистих руд.
Можливості, які з’являються при використанні методу аргоно-кисневого
рафінування, великі, й у світовій практиці народжуються все нові і нові
варіанти процесу. Розробляються, зокрема, варіанти використання методу
розплавлення хромовмістного і нікелевмістного металобрухту при вдуванні в
конвертер кам'яновугільного пилу з подальшою аргоно-кисневою продувкою
розплаву і отриманням корозійностійкої сталі.
2.5 Мета, задачі та висновки дослідження
Мета роботи: На основі моделювання процесів ковшової металургії сталі
вибрати оптимальний варіант доведення металу за хімічним складом,
температурою і вмістом неметалевих включень в умовах позапічної обробки.
Задачі роботи:
- За допомогою моделювання на протязі відведеного часу досягти
заданого хімічного складу, температури сталі та вмісту неметалічних включень
в ній.
- Досягти мінімальних економічних витрат на проведення позапічної
обробки.
- Моделювання провести, починаючи з випуску сталі з кисневого
конвертора і з подальшою обробкою на кожному представленому агрегаті
(ківш-піч, вакуумна камера, циркуляційний вакууматор, агрегат комбінованої
аргоно-кисневої продувки та станція продування аргоном).
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- Проаналізувати отримані результати і вибрати оптимальний спосіб
позапічної обробки (чи комбінацію способів), який задовольнить поставлені
вимоги.
З аналізу теоретичних основ позапічної обробки сталі можна зробити
наступні висновки:
- Агрегат піч-ківш є універсальною установкою ПОС, в якій можна
здійснювати нагрівання та витримку сталі. В додатково обладнаних ковшах,
здійснюється продування інертними газами з метою перемішування розплаву.
-

Суть порційного та циркуляційного вакуумування полягає в обробці

порцій металу у спеціальній камері таким чином, щоб за визначений проміжок
часу вся маса металу, що знаходиться у ковші, пройшла через камеру установки
- Суть процесу CAS-OB полягає у поєднанні продування аргоном та
киснем. Даний процес дозволяє додавати легуючі елементи у сфері інертного
газу, цим самим підвищуючи ефективність легуючих або відновлення.
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3 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1 Вступ
Одна

з

найбільш

непорушних

закономірностей

в

сучасному

автомобілебудуванні полягає в тому, що новий автомобіль завжди виходить
більш важким, ніж попередня йому модель. Це обумовлено збільшенням
розмірів автомобілів, більш високими вимогами до безпеки і розширенням
функціональності. З урахуванням високих цін на паливо і дискусій з питання
зниження

викидів

пріоритетними

шкідливих

цілями

в

речовин

сучасному

в

атмосферу,

особливо

автомобілебудуванні

CO2,

залишаються

зниження маси і, тим самим, краща паливна економічність. На рис. 3.1
показаний внесок різних важливих вузлів в загальну вагу автомобілів, а також
їх внесок у збільшення маси від попереднього покоління автомобілів до
наступного [15].

Рисунок 3.1. Внесок вузлів автомобіля в загальну масу і збільшення масу
Очевидно, що на кузов доводиться не тільки більша частина маси
автомобіля, але він є і основним фактором збільшення маси. Тому зусилля,
спрямовані на зниження маси, повинні в першу чергу фокусуватися на кузові
автомобіля. Хоча алюміній має високий потенціал з точки зору зниження маси
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чорного кузова, він не отримав широкого поширення через високу вартість і
деяких складнощів у процесі виробництва автомобілів. На противагу цьому
використання сучасних високоміцних сталей дозволило знизити вагу чорного
кузова і одночасно зменшити вартість. Останнім часом завдяки широкому
використанню високоміцних сталей деякі виробники автомобілів зуміли
знизити вагу кузова автомобіля нового покоління до величини менше маси
кузова автомобіля попереднього покоління, незважаючи на підвищену
функціональність. На рис. 3.2 показаний приклад, який ілюструє важливість
використання сучасних багатофазних сталей для досягнення цієї цілі.

Рисунок 3.2 Еволюція структурної маси кузова автомобілів BMW 3 серії
В сучасних європейських автомобільних кузовах частка низькоміцних
сталей знижується, складаючи не більше 30%, в той час як в кузовах
автомобілів попередніх поколінь їх частка становила близько 60%. Основна
маса матеріалу в даний час припадає на звичайні високоміцні сталі з межею
міцності до 550 МПа. Для деталей, що вимагають межі міцності вище 550 МПа,
використовуються поліпшені високоміцні сталі, з яких найбільш важливою
групою є багатофазні стали. Це пояснюється тим, що у багатофазних сталей
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висока міцність зазвичай поєднується з великим подовженням і хорошою
штампуємістю в холодному стані. У більшості з цих типів листових сталей
ніобій грає важливу роль в досягненні міцності та оптимізації інших
експлуатаційних властивостей.
Механізм впливу присадок ніобію на властивості сталей полягає у
виділенні карбідів після прокатки в γ і ɑ областях, посилюється із збільшенням
ступеня обтиснення і зменшується з підвищенням швидкості охолодження.
Наявність таких частинок в сталі призводить до подрібнення зерна і блоків
мозаїки, а також до збільшення щільності дислокацій і опору їх пересуванню.
Зміцнювальний ефект від присадок ніобію спостерігається після нагріву до
високих температур.
Слід мати на увазі, що під час гарячої обробки тиском в області нижче
1100 ° С ніобій уповільнює швидкість рекристалізації і при певних умовах
може сприяти отриманню неоднорідної структури; тому необхідно уникати
підстужування сталі з модифікуючими присадками при прокатці в області 1100950 ° С.
В маловуглецевої нелегованої сталі в гарячекатаному стані ніобій
підвищуює межу плинності тим більше, чим вищий вміст цих присадок, однак
інтенсивність зміцнення при вмісті ніобію більш 0,02% помітно знижується.
Модифікування сталі прокатаної на широкосмуговому стані безперервної дії на
смугу 4-5 мм, підвищує межу плинності на 35% при незначному зниженні
пластичності. Прокатка за звичайною технологією листів товщиною до 40 мм з
модифікованої сталі також супроводжується помітним зміцненням. Як правило,
ступінь зміцнення зменшується зі збільшенням товщини прокату. На Nbвмісних маловуглецевих нелегованих сталях досягається величина межі
плинності 30-33 кГ / мм2. Тому в ряді випадків сталі типу 09Г2 і 14Г2 можуть
бути замінені маловуглецевою сталлю з модифікуючими присадками. В прокаті
ніобій подрібнює дійсне зерно сталі порівняно зі звичайною сталлю і помітно
затримує ріст зерна при 900-1050 ° С. Ніобій (до ~ 0,05%) практично не роблять
впливу на значення ударної в'язкості при кімнатній і зниженій температурах
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маловуглецевої сталі, в той час як в літературі показано, що названі присадки
кілька знижують і ударну в'язкість (рис. 3.3), зрушують перехідну температуру
сталі в гарячекатаному стані в бік більш високих температур (приблизно 10 ° С
на 0,01% 1Mb) (рис. 3.4).

Рисунок 3.3 Вплив температури випробування маловуглецевої сталі без
присадок (1), з присадкою 0,02% Nb (2) на роботу удару

Рисунок 3.4 Залежність впливу вмісту ніобію на критичну температуру
гарячекатаної (1) і нормалізованої (2) сталі вміст 0,45% (суцільні криві) і 1,5%
Mn (пунктирні криві)
Характер впливу модифікуючих добавок значною мірою залежить від
умов гарячої обробки тиском: при винекненні явища дисперсійного твердіння
умовні пороги холодноломкості погіршуються, а за певних умов подрібнення
зерна може усунути або зменшити вплив цього фактора.
Зазвичай маловуглецева сталь з ніобієм характеризується значенням
ударної в'язкості при - 40 ° С на рівні 3,0 кГм / см2 , тобто практично на рівні
для звичайних низьколегованих сталей (наприклад, 14Г2). Із збільшенням
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товщини прокату перехідна температура маловуглецевої сталі з ніобієм істотно
підвищується, тому такі сталі застосовуються для прокату товщиною не більше
9,5 мм. Це явище не встановлено в маловуглецевої сталі з присадками ванадію.
Нормалізація маловуглецевих сталей з модифікуючими добавками
супроводжується деяким пом'якшенням і суттєвим поліпшенням в'язких і
холодностійких властивостей внаслідок подрібнення зерна - перехідна
температура зсувається в бік більш низьких температур (рис. 3.5).
Відпуск сталі з модифікуючими добавками призводить до невеликого
старіння в області 550-650 ° С з наступним пом'якшенням.

Рисунок 3.5 Залежність перехідної температури від товщини аркуша мало
вуглецевої сталі. Заштрихована область - товщина прокату (більше 9,5 мм), що
поставляється з гарантованим значенням ударної в'язкості: 1 0,7% Mn + 0,03%
Nb, 21,0% Mn + 0.04% Nb
Ефект модифікуючих добавок помітно зростає при підвищенні легування
сталі, наприклад, марганцем, що пов'язано з подальшим подрібненням
структури, а також з підвищенням розчинності другої фази. Особливо
ефективно модифікують добавки в низьколегованих сталях; на цій основі
розроблено і широко застосовується у світовій практиці велика група сталей
підвищеної міцності, що володіють високим комплексом механічних і
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технологічних властивостей. До них можна віднести вітчизняні сталі марок
15ГФ, 10Г2Б, 17Г2СФ, 16Г2АФ і ін. Порівняно обмежене застосування таких
сталей в нашій країні пов'язано з дефіцитністю ніобію, а також відносно
високою вартістю цих елементів в порівнянні з іншими легуючими,
використовуваними в сталях підвищеної міцності.
Підвищення вмісту модифікуючих елементів (при постійній основі) і
зниження температури кінця прокатки (особливо при введенні ніобію)
супроводжується безперервним збільшенням міцності без істотної зміни
пластичності і в'язкості при мінусових температурах.
Хімічний склад ніобієвмісних сталей та їх застосування можна побачити
у табл. 3.1.
Таблиця 3.1. Хімічний склад та застосування Nb-вмісних сталей
Марка сталі
10Х14Н16Б

C
0,070,12

10Х16Н14В2БР
0.070,12
09Х14Н18ВБР
10Х14Н18В2БР1

Масовая доля, %
Si Mn
Cr
Ni
W
13,0 14,0
1,0..
..
..
2,0
15,0 17,0
15,0 13,0
0,6
..
..
1,0... 18,0 15,0 2,0..
2,0
13,0 18,0 2,75
0,6
..
..
15,0 20,0
13,0
1,0...
2,0..
0,6
..
2,0
2,75
15,0

Застосування
Nb
0,9...
1,3

Паропроводи
Труби, поковки

0,9...
1,3

0,9...
1,3

Труби,
листовий
прокат
Ротори, диски,
турбіни

3.2 Характеристика обладнання для позапічної обробки сталі
Для вирішення поставлених в роботі задач було розроблено методику
математичного моделювання процесів ПОС за допомогою симулюючої
програми.
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В моделі передбачено розміщення таких агрегатів ПОС:
- станція продування аргоном;
- вакуумна камера;
- циркуляційний вакууматор;
- піч-ківш;
- агрегат CAS-OB.
Схему їх розташування представлено на рис. 3.6.

Рисунок 3.6 Обладнання, яке може використовуватися для позапічної
обробки сталі і обране для моделювання [27]
На початку моделювання сталь випускається в ківш з робочого кисневого
конвертора (інший, заштрихований, конвертер неробочий).
Ківш переміщується з дільниці кисневих конверторів на сталевозі.
Ємність ковша становить 250 т і на протязі моделювання залишається
незмінною.
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3.3 Параметри агрегатів, обраних для моделювання
3.3.1 Станція перемішування аргоном
Сутність методу полягає в тому, що у ківш із розплавом вдувається
аргон. Перемішування рідкого металу в ковші є основною операцією позапічної
обробки сталі, яка направлена на:
- гомогенізацію складу розплаву;
- гомогенізацію температури розплаву;
- активізацію взаємодії між шлаком та металом, які вкрай важливі для
таких процесів, як десульфурація;
- прискорення видалення включень із сталі.
На рис. 3.7. представлено процес продування сталі аргоном в ковші.

Рисунок 3.7 Продування сталі аргоном в ковші
Перевагами такої операції є:
- простота конструкції;
- гарний контакт між шлаком та металом, за рахунок чого ефективно
видаляється сірка та фосфор;
- низькі капітальні та експлуатаційні витрати.
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Гомогенізація температури та хімічного складу розплаву при продуванні
аргоном в основному здійснюється за рахунок розсіювання енергії, яка створює
підйомну силу енергії газу, що вдувається. Рівняння (3.1) використовується для
розрахунку енергії перемішування:
(3.1)
де – енергія перемішування, Вт/т;
– витрата газу, м3/хв;
– температура ванни, К;
– маса ванни, т;
– глибина вдування газу, м;
– тиск газу біля дзеркала ванни, атм.
Тривалість перемішування

(тобто час перемішування, який необхідний

для досягнення 95-%-ї гомогенізації) розраховується за формулою:
(3.2)
де

– діаметр ковша, м.

Витрата газу представлена в межах до 1,00·м3/хв.
Витрати, пов’язані зі станцією продування складають:
- аргон – 0,60 у. о.* (тобто 1 хвилина при 1,0·м3/хв. коштує 0,60 у. о.);
- знос фурми – 5,70 у. о. за хвилину.
При продуванні сталі в ковші аргоном її швидкість охолодження
становить до ~ 1,5°С за хвилину.
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3.3.2 Циркуляційний вакууматор
Циркуляційний (RH) вакууматор (рис. 3.8) використовується для
видалення вуглецю та інших домішкових елементів. До його складу входять
два патрубки, що занурюються в рідку сталь (див. розділ 2).
Тиск у камері знижується приблизно до 1 – 3 мм. рт. ст. Аргон вдувається
через фурми в один із занурених патрубків, витісняючи сталь вверх в камеру,
потім вона знову поступає в ківш через іншу занурену фурму.
Деякі агрегати передбачають подавання кисню через фурму для сприяння
процесу зневуглецювання. Киснева фурма приблизно у 2 – 3 рівня над верхнім
рівнем сталі в агрегаті.
Оскільки в сталі достатньо кисню, від зневуглецьовує сталь за реакцією
(зазвичай співвідношення

повинно бути >2). Якщо ж

концентрація кисню дуже низька, тоді потрібне продування киснем через
верхню фурму.

Рисунок 3.8 Циркуляційний вакууматор
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Витрати на використання даного вакууматора складають ~ 7,75 у. о. за
хвилину, і швидкість охолодження сталі зростає до ~ 1,0°С за хвилину.
3.3.3 Вакуумна камера
Вакуумна камера (рис. 3.9) використовується для видалення із сталі
газоподібних елементів та сірки. Видалення сірки здійснюється за рахунок
реакцій між шлаком та металом, що стимулюються сильним продуванням
аргоном (бурлінням) у вакуумній сфері приблизно 0,0013 атм. Вакууматор
здатний також видаляти водень та азот. Вакуумування можна проводити в
межах від 1,000 до 0,001 атм. Витрата аргону здійснюється в межах до 1,00
м3/хв.

Рисунок 3.9 Вакуумна камера
Витрати, пов’язані з використанням вакуумної камери наступні:
- 10 у. о. за хвилину на вакуум, знос вогнетривів та інші витратні
матеріали;
- 0,60 у. о. на м3/хв. аргону (тобто 1 хвилина при 1,0 м3/хв. коштує 0,60
у. о.).
Швидкість охолодження сталі при вакуумуванні збільшується до ~1,0°С
за хвилину.
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3.3.4 Дугова піч-ківш
Піч-ківш (рис. 3.10) використовується для підігрівання сталі в ковші, а
також для гомогенізації складу та температури металу.
На даній установці сталь може бути підігріта зі швидкістю до 3°С за
хвилину. Це здійснюється за допомогою графітних електродів, які опускаються
в шлаковий шар, безпосередньо над розплавом сталі. Нижні межі потужності
використовуються для підтримки температури сталі. Максимальна витрата
електроенергії на даній установці становить 20 МВт. Витрата аргону
здійснюється в межах до 1,00 м3/хв.

Рисунок 3.10 Дугова піч-ківш
Піч-ківш також може використовуватись як агрегат витримки металу
після обробки в кисневому конверторі та до передавання на МБЛС.
Витрати, що пов’язані з піччю-ковшом наступні:
- 16,60 у. о. за хвилину на електроенергію при максимальній потужності
20 МВт (витрати понижуються пропорційно зниженню потужності);
- 5,90 у. о. за хвилину на знос електродів при максимальній потужності
(знову витрати понижуються пропорційно зниженню потужності);
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- 0,60 у. о. на м3/хв. аргону (тобто 1 хвилина при 1,0 м3/хв. коштує 0,60
у. о.).
3.3.5 Комбіноване аргоно-кисневе продування (агрегат CAS-OB)
Суть процесу CAS-OB (рис. 3.11) полягає у поєднанні продування
аргоном та киснем. За допомогою цього процесу відбувається коректування
хімічного складу шляхом продування сталі аргоном та киснем. Даний процес
дозволяє додавати легуючі елементи у сфері інертного газу, цим самим
підвищуючи ефективність легуючих або відновлення. Витрата аргону
здійснюється в межах до 1,00 м3/хв.

Рисунок 3.11 Агрегат CAS-OB
Агрегат занурюється в рідку сталь через “отвір” у шлаці, що утворюється
під час продування аргоном. Зокрема, це дозволяє одночасно додавати
алюміній та вдувати кисень через фурму зверху. Ці елементи вступають в
реакцію, утворюючи

, при цьому виділяється велика кількість теплової

енергії. Таким чином температуру сталі можна підвищувати до 10°С за
хвилину. Отже, процес CAS-OB також використовується для хімічного
нагрівання. Проте, як наслідок, необхідно видаляти

.
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Витрати, пов’язані з використанням установки CAS-OB наступні:
- 30 у. о. за хвилину на знос та витратні матеріали;
- 0,60 у. о. на м3/хв. аргону (тобто 1 хвилина при 1,0 м3/хв. коштує 0,60
у. о.).
3.4 Вихідні дані для моделювання
Програмою передбачено моделювання позапічної оброки таких сталей:
- конструкційної балочної сталі загального вжитку;
- понаднизьковуглецевої сталі, легованої

, для кузовів автомобілів;

- трубної сталі для газорозподілення;
- конструкційної сталі для машинобудування.
Як приклад, в роботі було проведене моделювання позапічної обробки
конвертерної понаднизьковуглецевої сталі, легованої

, для кузовів

автомобілів. Цей клас сталей відноситься до низьколегованих і таких, що
піддаються термічній обробці. Обрана сталь потребує додаткового легування
хромом і молібденом. Її хімічний склад на момент випускання з конвертера, а
також варіювання хімічного складу, якого потрібно досягти в процесі
моделювання представлені в табл. 3.2.
При випусканні сталі з кисневого конвертора склад шлаку такий: 37%
, 45%

(також 8%

, 1%

, 7%

, 1%

, 1%

). На

даному етапі моделювання можна додати синтетичний шлак для десульфурації.
Склад шлаку (основні елементи) коливається в таких межах: від 33%
до 45%

, 37%

, 49%

. Маса шлаку, що можна додати знаходиться в

межах від 1кг до 3000кг.
В ківш можна додавати цілий ряд легуючих присадок. Для кожної
присадки регулюється кількість її додавання.
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Присадки діляться на “макро” та “мікро”. Присадки “макро” включають в
себе феромарганець та феросиліцій, і можуть додаватися у кількості до 5 т.
Присадки “мікро” включають алюміній, хром, нікель, фероніобій і т. ін. , і
можуть додаватися у кількості до 0,5 т.
Таблиця 3.2 Варіювання хімічного складу сталі для машинобудування в
динамічній моделі
Елемент

Вміст на випуску із
кисневого конвертора
~0,0288***

Мінімальне задане
значення
0,0020

Максимальне
задане значення
0,0040

~0,0000**

0,1500

0,2500

~0,0954**

0,6500

0,8500

~0,0080**

0,0550

0,0750

~0,0095*

-

0,0120

~0,0104*

-

1,0500

~0,0000**

0,0300

0,0550

~0,0001**

0,0010

0,0050

~0,0102*

-

0,0800

~0,0000**

0,0100

0,0300

~0,0000**

0,0200

0,0350

~0,0000*

-

-

~0,0019*

-

0,0100

~0,0000*

-

-

~0,0019*

-

0,0040

~0,0003*

-

0,0005

-

0,0005

~0,0587***
* – В межах специфікації.

** – Нижче заданого специфікацією рівня.
*** – Вище заданого специфікацією рівня
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В табл. 3.3 представлено склад легуючих присадок, які можна вводити в
метал у процесі моделювання для досягнення заданого хімічного складу.
Паралельно відображається вартість додатків в умовних одиницях.
В табл. 3.4 представлено ступінь засвоєння легуючих елементів, які
введено в окислювальній атмосфері (наприклад, в конвертері або на станції
перемішування) або під частковим вакуумом чи в атмосфері інертного газу
(наприклад, у вакууматорі, печі-ковші чи на установці CAS-OB). Коефіцієнт
засвоєння вище, коли елементи вводяться під вакуумом (як у вакууматорі) або в
захисному середовищі аргону (піч-ківш, CAS-OB), що дозволяє скоротити
кількість присадок та витрати на них.
Температура сталі при випусканні із кисневого конвертора становить
~ 1675°С і не змінюється з кожним новим моделюванням. На кінець
моделювання, тобто при поданні на розливальну установку, температура має
складати 1555 – 1565°С.
Автоматично програмою задається час, за який ківш повинен бути
доставлений до МБЛЗ. Як правило, він знаходиться в інтервалі від 1 до 2 год.
Симуляція здійснюється у реальному часі, але в деяких випадках може
бути штучно прискорена до ×32. Швидкість моделювання можна змінити в
будь-який час. Однак, коли устаткування рухається (розливання з конвертера,
переміщення кранів, сталевіз і т. ін.), швидкість моделювання автоматично
встановлюється на величину прискорення ×8.
Передбачено також можливість перегляду і відбір зразків для хімічного
аналізу. Склад сталі може змінюватися з моменту останнього аналізу.
Враховується і вартість аналізу, яка становить 40 у. о. На отримання результатів
потрібно близько 3 хвилин у реальному часі (тобто близько 22 секунд, якщо
швидкість моделювання встановлена на ×8).
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Таблиця 3.3 Склад можливих легуючих присадок та економічні витрати
на них
Присадка
Рекарбюризатор
Високовуглецевий
феромарганець
Низьковуглецевий
феромарганець
Феромарганець
високої чистоти

Склад
98% + інше
76,5%
81,5%

+ інше

+ інше

, 30% , 0,5% , 0,08% , 0,08% + інше

75% , 1,5%

, 0,15% , 0,5%

75% , 0,06%
45% , 2%

, 0,2%

, 0,2%

, 0,02%

, 0,2% , 1%

, 0,5%

98%

+ інше

98%

+ інше

20% , 3% , 0,2%
66,5%

Ферохром

, 6,4%

70%

Феромолібден
63%

+ інше

, 0,85% , 0,5% , 0,1% , 0,25%
49%

60%
Феросиліцій 75
Феросиліцій
75
високої чистоти
Феросиліцій 45
Алюмінієва
проволока
Гранульований
алюміній
Феробор

, 6,7% , 1% , 0,03% , 0,3%

, 2%

+ інше
+ інше

+ інше
+ інше

+ інше

, 2% , 2%

Фероніобій

+ інше

, 0,2% , 0,2% , 0,2%

інше

Ферованадій

50%

+ інше

Нікель

99%

+ інше

Титан

99%

+ інше

, порошок

50%

, 50%

, проволока

50%

, 50%

+
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Таблиця 3.4 Типові коефіцієнти засвоєння елементів, що додані в повітрі, під
частковим вакуумом або в атмосфері аргону

Елемент

Середній коефіцієнт засвоєння
при додаванні у вакууматор,
піч-ківш або установку
CAS-OB

Середній коефіцієнт засвоєння
при додаванні у конвертер або
станцію перемішування

95%

66%

95%

66%

98%

69%

80%

56%

98%

69%

99%

69%

90%

63%

100%

70%

100%

70%

100%

70%

90%

63%

100%

70%

100%

70%

100%

70%

15%

10%

100%

70%

40%

28%

100%

70%

100%

70%

В моделі передбачено ведення журналу реєстрація всіх проведених
операцій. В ньому ведеться хронологічний запис всіх основних етапів обробки,
включаючи додавання всіх легуючих присадок. Це корисно для відстеження
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того, що було зроблено під час моделювання, а також для подальшого аналізу
результатів після завершення моделювання.
Як тільки ківш доставляється на МБЛЗ, моделювання закінчується і на
екран виводяться результати прогону, наряду з відповідними операційними
витратами, що виражені в у. о. на тонну сталі. Це виглядає приблизно так, як
показано на рис. 3.12.

Рисунок 3.12 Екран кінцевих результатів, де показані чотири критерії
успішного моделювання [27]
3.5 Початкові умови моделювання
3.5.1 Температура
Для того, щоб при надходженні на МБРЗ температура сталі в ковші була
відповідною до заданих вимог, важливо вміти розраховувати вплив різних
процесів на температуру у ковші.
1. Випуск із конвертера: температура сталі знизиться приблизно на 60°С в
процесі випуску сталі. (Випуск сталі в моделі здійснюється у прискореному
режимі для економії часу).
2. При нормальних умовах роботи з ковшем та його переміщення сталь
охолоджується приблизно на 0,5°С за хвилину.
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3. Для більшості легуючих присадок додавання кожної тонни веде до
додаткового зниження температури приблизно на 6°С (точне значення залежить
від теплоємності або теплоти від розчинення різних елементів).
4. Розкислення алюмінієм – це високоекзотермічний процес. При
додаванні кожних 100 кг алюмінію, який вступає в реакцію з киснем, можна
очікувати підвищення температури на 12°С. Алюміній також можна додавати
разом з киснем, що вдувається в циркуляційному вакууматорі або на установці
CAS-OB для досягнення хімічного нагрівання. Знову ж таки, можна очікувати
підвищення температури на 12°С на кожні 100 кг алюмінію, що вступає в
реакцію з киснем.
5. Сталь також може нагріватися електроенергією в дуговій печі-ковші.
При повній потужності швидкість нагрівання складає близько 3°С за хвилину.
6. Перемішування сталі в ковші під дією вдування аргону збільшує
швидкість охолодження приблизно до 1,5°С за хвилину.
За допомогою точного розрахунку загального часу переміщення ковша
від конвертера до МБЛЗ, втрат температури при додаванні легуючих елементів,
а також із врахуванням нагрівання (електричного або хімічного), можна
розрахувати температуру сталі на МБЛЗ.
Важливим моментом є те, що необхідно уникнути ситуації, коли
температура сталі в ковші стає нижчою температури ліквідусу

(тобто

температури, при якій сталь починає твердіти). Температура ліквідусу суттєво
залежить від складу і може бути розрахована з використанням наступного
рівняння:
Тлік=1537-73,1%С-4%Mn-14%S-30%P-1,5Cr-2,5%Ti-3,5%Nb-4%V-5%Mo (3.3)

3.5.2 Розрахунок легуючих елементів
Легуючі присадки додаються у ківш за різних причин:
- для коректування кінцевого складу сталі;
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- для розкислення сталі за допомогою реакції з киснем та формування
оксидів, які будуть адсорбовані шлаком;
- для трансформації неметалевих включень, що знаходяться в сталі.
Легуючі можна додавати під час випускання сталі із кисневого
конвертера, а також на кожній із установок ПОС. В цілому, основне легування,
зазвичай, здійснюється при випусканні сталі у ківш, а доведення – на наступних
етапах.
В тому випадку, коли в ківш вводиться чистий елемент, необхідна
кількість його розраховується за формулою:
(3.4)
де

– маса легуючого елемента, що необхідна для легування, кг;
– необхідний приріст елементу у вагових відсотках (тобто
), %;
– маса ковша, кг.

В більшості випадків більш практично та економічно вводити присадки у
вигляді лігатури (сплави, що складаються з двох або більше компонентів), ніж у
вигляді чистих елементів. В цих випадках слід враховувати кількість
необхідного елементу в лігатурі. У розрахунках також слід враховувати
коефіцієнт засвоєння кожного компоненту, тобто кількість елементу, яке
фактично збільшує вміст рідкої сталі, а не адсорбується в шлак і т. ін. Виходячи
з цих міркувань, формула для розрахунку необхідної кількості лігатури
приймає вигляд:
(3.5)
де

– маса лігатури, що необхідно додати для приросту відповідного

елемента, кг;

99
– масовий відсоток відповідного елементу в лігатурі, %;
– коефіцієнт засвоєння відповідного елементу (див. табл. 3.3), %.
При додаванні лігатури також важливо знати, і при необхідності вміти
розраховувати, вплив інших компонентів на загальний склад сталі. Величина
поглинання (тобто збільшення вмісту) відповідного елемента визначається
шляхом трансформації рівняння (3.5) наступним чином:
(3.6)

3.5.3 Час перемішування
Важливо пам’ятати, що додавання присадок у ківш не приводить до
миттєвої зміни складу сталі, і їм потрібно більше часу на розчинення. При
моделюванні потрібно забезпечити достатньо часу для розчинення присадок з
урахуванням наступних правил:
- порошки, проволока та дрібна фракція розчиняються швидше, ніж
гранули чи бруски;
-

перемішування

інертним

газом

(аргоном)

прискорює

процес

розчинення, а також необхідне для гомогенізації рідкої сталі;
- час перемішування збільшується зі зниженням температури сталі.
Добре перемішані порошкові присадки, що додаються при більш високій
температурі розчиняються швидше за всі інші. Гранули, що додаються при
більш низькій температурі без перемішування, потребують багато часу для
розчинення, і до того часу, коли ківш поступить на установку розливання,
склад рідкої сталі в ковші може бути неоднорідним.
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3.5.4 Розкислення
Розкислення в основному проводять алюмінієм, який є дуже сильним
розкислюючим елементом і контролює активність кисню в рідкій сталі у
відповідності з реакцією:
(3.7)
для якої константа рівноваги визначається за формулою:
(3.8)
Із рівняння (3.8) виведемо формулу активності кисню:
(3.9)
Залежність між

та

представлена у вигляді графіків для трьох різних

температур на рис. 3.13.

Рисунок 3.13 Криві рівноваги

при трьох різних температурах [2]
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З графіка видно, що розкислення алюмінієм більш ефективне при
знижених температурах. Але слід пам’ятати, що будь-яка сталь охолоджується
після розкислення, кількість продукту розкислення
Це означає, що

і

дрібної фракції

також понижується.

продовжують реагувати з можливістю утворення дуже
. Якщо у них не буде часу для того, щоб спливти, вони

залишаться в кінцевій продукції.
3.5.5 Десульфурація
Десульфурація в ковші проходить за наступною реакцією:
(3.10)
На практиці це здійснюється за допомогою:
- додавання синтетичного десульфуруючого шлаку на основі

при

випусканні із конвертера;
- розкислення сталі алюмінієм до дуже низької активності кисню (в
іншому випадку алюміній вступить в реакцію з киснем);
- активного перемішування сталі в порційному вакууматорі з метою
ретельного перемішування металу та шлаку.
За допомогою даної симулюючої моделі можна додати синтетичний шлак
на основі

на початку моделювання до випускання сталі із конвертера. На

даному етапі можна:
- Вказати масу шлаку, який необхідно додати. Чим більше шлаку
додається, тим більше сірки видаляється, але при цьому необхідно враховувати
витрати на шлак.
- Вказати склад шлаку з точки зору співвідношення між
Шлак з підвищеною концентрацією

та

.

має більш високий коефіцієнт

розподілу сірки, і, таким чином, більш ефективний для видалення сірки. Проте,
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при підвищених рівнях вмісту

існує ризик затвердіння шлаку, якщо не буде

підтримуватись досить висока температура.
Теоретично,

рівноважна

концентрація

сірки

для

шлаку

визначається за рівнянням:

(3.11)

де

– вихідна концентрація сірки, мас. %;
– коефіцієнт розподілення сірки, який визначається за формулою:

– маса шлаку, кг;
– маса металу, кг.
З рівняння (3.11) виведено формулу для розрахунку кількості шлаку,
необхідної для досягнення потрібної концентрації сірки, встановивши
:
(3.12)
Величина

є комплексною функцією від складу шлаку, вмісту

розчиненого алюмінію в шлаці, температури і т. ін. для того, щоб звести до
мінімуму кількість десульфуруючого шлаку та витрати на нього, потрібно
досягти досить великого значення

.
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3.5.6 Перемішування у ковші
Гомогенізація температури та складу ванни рідкого металу за допомогою
продування аргоном викликана, головним чином, розсіюванням виштовхуючої
енергії інертного газу, що вдувається. Рівняння (3.13) використовується для
розрахунку потужності перемішування.
(3.13)
де – потужність перемішування, Вт/т;
– витрата інертного газу, м3/хв.;
– температура металевої ванни, К;
– маса металевої ванни, т;
– глибина вдування інертного газу, м;
– тиск газу на поверхні ванни, атм (тобто = 1 атм, коли сталь
піддається впливу повітря).
3.5.7 Перемішування у вакуумній камері
У вакуумній камері перемішування, в основному, проводять для
десульфурації та гомогенізації сталі. Десульфурація регулюється за допомогою
масопередачі в рідкій фазі. Для швидкої десульфурації необхідне ретельне
перемішування металу та шлак. Це досягається інтенсивним продуванням
аргоном при високому рівню вакууму в порційному вакууматорі.
Константа швидкості десульфурації

збільшується досить повільно при

понижених значеннях питомої потужності перемішування
збільшується, коли

, проте швидко

вище за ~ 70 Вт/т. Це пояснюється тим фактом, що для
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емульгування шлаку та металу потрібна критична питома потужність
перемішування [2]. В даній моделі припускаємо, що:
, для

Вт/т

(3.14)

, для

Вт/т

(3.15)

Час, необхідний для досягнення заданого вмісту сірки визначається:
(3.16)

Поєднання інтенсивного продування аргоном під дуже низьким тиском у
вакуумній камері може призвести до надмірного спінювання шлаку та ризику
переливання шлаку через край ковша. Щоб запобігти цьому, на практиці рівень
вакууму та витрата аргону в порційному вакууматорі необхідно чітко
контролювати в процесі перемішування. Таким чином, це показує, що питома
потужність

перемішування

,

і,

відповідно,

константа

швидкості

коливаються на протязі десульфурації, і що рівняння (3.16) більш не буде
статичним.
3.5.8 Електричне нагрівання
Енергія , що необхідна для збільшення температури металевої ванни на
, за умови, якщо ККД=100%, визначається виразом:
(3.17)
де

– маса металевої ванни, т;
– питома теплоємність при постійному тиску, кДж/(кг·К).

З рівняння (3.17) можна вивести теоретичне збільшення температури:
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(3.18)

Таким чином, теоретичну швидкість нагрівання можна представити
рівнянням:
(3.19)

де

– потужність нагрівання. Звідси, підвищення температури за період
можна розрахувати за рівнянням:
(3.20)

Звичайно, нагрівання не має 100% ККД, оскільки відбувається втрата
тепла на електроди, в атмосферу, на вогнетриви і т. ін. Віддача електроду
визначається як відношення фактичного нагрівання до теоретичного:
(3.21)

(3.22)

Або ця температура може бути виражена як час нагрівання для заданого
підвищення температури

:
(3.23)

3.5.9 Видалення водню
Розчинений водень видаляється із рідкої сталі за допомогою формування
двоатомного газоподібного водню за реакцією:
(3.24)
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На практиці сучасні вакууматори можуть досягати такого низького тиску,
як 0,001 атм., так що при оптимальних робочих умовах можна виробляти сталь
з рівнем водню менше 1 ppm. Понаднизький тиск досягається тільки на
поверхні сталі, коли вона піддається дії вакууму. Для повної дегазації металу
потрібна висока швидкість циркуляції металу у поєднанні з інтенсивним
перемішуванням.
Кінетика видалення водню домінується масопередачою в рідкій сталі, для
якої швидкість визначається за формулою:
(3.25)

де

– концентрація водню в масових промілях після часу ;
– початкова концентрація водню в масових проміле;
– рівноважна концентрація водню в масових проміле;
– константа швидкості для видалення водню, 1/хв.

Із рівняння (3.25) виведемо рівняння кінцевої концентрації водню:
(3.26)
В порційних вакууматорах константа швидкості

визначається,

головним чином, витратою аргону на перемішування. Для даної динамічної
моделі запропоновано наступне співвідношення у табл. 3.5:
Таблиця 3.5 Константа швидкості у вакууматорах
Установка

, 1/хв
,

Порційний вакууматор

де с – витрата аргону, м3/хв.

Циркуляційний вакууматор

0,13
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3.5.10 Чистота сталі
Вище згадувалося, як розкислення алюмінієм впливає на утворення
часток

в рідкій сталі. Якщо вони не перейдуть в шлак до розливання, ці

частки залишаться в готовій продукції як включення. Для більшості призначень
сталі певна кількість включень

не має суттєвого впливу на її властивості.

Проте, для деяких призначень, таких як нафтогазопромислові труби, потрібна
дуже чиста сталь, тобто з дуже низьким рівнем оксидних і сульфідних
включень, оскільки вони можуть стати місцями зародження тріщин [2].
Хімія утворення оксидів та сульфідів з наступним видаленням в процесі
позапічної обробки дуже складна. Отже, комплексний розгляд включень
виходить за межі даної моделі. Проте, потрібно враховувати загальний вплив
розкислення на утворення
часток

та забезпечити достатньо часу для спливання

. Цей процес можна прискорити за допомогою легкого

перемішування.
В процесі розкислення алюмінієм частки

утворюються у

відповідності із рівнянням (3.7). Середній діаметр часток (і, відповідно,
швидкість флотації) залежить від початкового вмісту розчиненого кисню.
- При більш високому початковому вмісті розчиненого кисню (приблизно
200 ppm, або 0,02%), утворюються більш крупні частки

, які за законом

Стокса досить швидко спливають у шлаковий шар.
- Більш низький вміст розчиненого кисню веде до утворення більш
дрібних часток

, яким потрібно набагато більше часу для спливання.

Відповідно до закону Стокса, кінцева швидкість флотації
сферичних часток (або бульбашок) пропорційна діаметру в квадраті
формулою:

для
за
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(3.27)

де – прискорення вільного падіння,

м/с2;

– різниця у густині частки та рідкої сталі;
– в’язкість рідкої сталі.

3.6 Висновки.
На основі аналізу структури сталеплавильного виробництва можна
зробити наступні висновки:
- Гомогенізація температури та хімічного складу розплаву при продуванні
аргоном в основному здійснюється за рахунок розсіювання енергії, яка створює
підйомну силу енергії газу, що вдувається.
- Циркуляційний (RH) вакууматор використовується для видалення
вуглецю та інших домішкових елементів. Вакуумна камера використовується
для видалення із сталі газоподібних елементів та сірки.
- Піч-ківш використовується для підігрівання сталі в ковші і для
гомогенізації складу та температури металу.
- Суть процесу CAS-OB полягає у поєднанні продування аргоном та
киснем. За допомогою цього процесу відбувається коректування хімічного
складу.
- Перемішування сталі в ковші під дією вдування аргону збільшує
швидкість охолодження приблизно до 1,5°С за хвилину.
- Добре перемішані порошкові присадки, що додаються при більш
високій температурі розчиняються швидше за всі інші.
- На практиці сучасні вакууматори можуть досягати такого низького
тиску, як 0,001 атм., так що при оптимальних робочих умовах можна виробляти
сталь з рівнем водню менше 1 ppm.

109
- Потрібно враховувати загальний вплив розкислення на утворення
та забезпечити достатньо часу для спливання часток
прискорити за допомогою легкого перемішування.

. Цей процес можна

110

4

ПРОВЕДЕННЯ

МОДЕЛЮВАННЯ

ТА

АНАЛІЗ

ОТРИМАНИХ ДАНИХ
4.1 Тестування моделі
Для тестування моделі було використано схему: кисневий конвертер –
розливний ківш – станція продування аргоном – МБЛЗ (відливання слябів). В
процесі тестування фіксувалися всі події, які заносяться до журналу реєстрації
моделювання.
Результати тестування моделі:
- Температура сталі на виході з конвертеру - 1675°С;
- Хімічний склад сталі при випусканні із конвертеру (див. табл. 3.2);
- Маса сталі в ковші – 250 т;
- Проміжок часу від початку заливання в ківш до початку продування ~
5хв;
- Температура сталі на початку продування аргоном – 1612°С;
- Витрата аргону – 1 м3/хв.
На 10-й хвилині моделювання в ківш було введено такі присадки:
• феромарганець високої чистоти (49% Mn, 51% Fe), масою 4500 кг;
• феросиліцій 75% (75% Si, 1,5% Al, 0,5% Mn, 0,15% C, 0,2% Ca 22,65%
Fe) масою 800 кг;
• алюмінієва проволока (98%

, 2%

), масою 400 кг;

• феробор (20% B, 3% Si, 0,2% P, 76,8% Fe), масою 20 кг;
• фероніобій (63% Nb, 2% Al, 2% Si, 2% Ti, 0,2% C, 0,2% S, 0,2% P, 30,4%
Fe) масою 70 кг;
• ферофосфор (26% P, 1,5% Si, 72,5% Fe) масою 700 кг;
• титан (99% Ti, 1% Fe) масою 100 кг.
В процесі тестування було побудовано залежність температури сталі в
ковші від часу продування аргоном, з урахуванням впливу легуючих додатків
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на температуру сталі (Рис. 4.1). Видно, що додавання легуючих додатків
призводить до миттєвого зниження температури сталі. В процесі розчинення
додатків, залежність температури і часу знову стає пропорційною, тобто
поступово знижується.

Рисунок 4.1 Залежність температури сталі в ковші від часу продування
аргоном (за умов введення легуючих додатків) [27]: 1- виливання сталі з
конвертора в ківш; 2- транспортування ковша на станцію продування
аргоном; 3-початок продування; 4- підвищення температури за рахунок
взаємодій алюмінію с киснем; 5- розчинення легуючих добавок; 6продування сплаву до передачі ковша на МБЛЗ.
Тестування завершувалось, коли температура сталі наближалась до
заданої, в даному випадку 1555-1565°С. Такі умови досягаються через 1 годину
22 хвилини (при легуванні сталі та витраті аргону 1 м 3/хв.) після випуску сталі з
конвертера і моделювання автоматично припиняється.
Після завершення моделювання на екран виводиться резюме результатів
дослідження (рис. 4.2). З узагальнених результатів видно, що в процесі
тестування температура сталі в ковші перед розливанням на МБЛЗ дорівнювала
заданій – 1557°С (відповідність одержаної температури заданому інтервалу –
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1555°С – 1565°С). Вміст неметалевих включень знаходиться на мінімальному
рівні.
Але, хімічний склад сталі не відповідав заданому, тому що вміст вуглецю
перевищував встановлені для даної марки сталі межі (задане значення 0,002 –
0,004 мас.%, одержане при моделюванні – 0,0308 мас.%). Таким чином,
результати попереднього експерименту довели, що за допомогою лише одного
продування аргоном можливо досягти заданої температури перед початком
розливання, зменшити вміст неметалевих включень, одержати вміст легуючих
елементів на рівні заданого, але не можливо досягти заданого вмісту вуглецю.
Підсумкові результати тестування моделі представлено у табл. 4.1.
Таблиця 4.1 Хімічний аналіз сталі після продування аргоном
Хімічний
елемент
C
Si
Mn
P
S
Cr
Al
B
Ni
Nb
Ti
V
Mo
Ca
N
H
O

Поточне
значення
0,0308
0,1554
0,6601
0,0557
0,0096
0,0103
0,0366
0,0012
0,0101
0,0117
0,0228
0,0000
0,0019
0,0000
0,0020
0,0003
0,0003

Мінімальне
задане значення
0,0020
0,1500
0,6500
0,0550
0,0300
0,0010
0,0100
0,0200
-

Максимальне
задане значення
0,0040
0,2500
0,8500
0,0750
0,0120
0,0500
0,0550
0,0050
0,0800
0,0500
0,0350
0,0100
0,0040
0,0005
0,0005

Таким чином, в процесі тестування було з’ясовано, що використання
однієї аргонової продувки не дозволяє одержати метал, який відповідає всім
заданим параметрам. Вартість проведення обробки на установці аргонової
продувки склала 44,39 у. о./т.
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Рисунок 4.2 Резюме результатів тестування моделі [27]
4.2 Використання одного агрегату позапічної обробки сталі в
моделюванні
4.2.1 Агрегат ківш-піч
Наступним

кроком

дослідження

було

встановлення

можливості

задовольнити всім вимогам процесу з використанням лише одного агрегату
позапічної обробки сталі – ковша-печі. На цьому етапі маршрут ковша був
таким: кисневий конвертер – розливний ківш – агрегат ківш-піч – МБЛЗ.
Початкові умови моделювання (див. розділ 3.2):
- Температура сталі на виході з конвертеру становила 1675°С;
- Хімічний склад сталі при випусканні її з конвертера представлено в
табл. 3.2;
- Маса сталі в ковші – 250 т;
- Програмою задано час, за який ківш має бути на МБЛЗ (відлік
починається від початку випуску сталі з кисневого конвертера). Він становить 1
год. 20 хв. ± 5 хв.;
- Межі варіювання кінцевої температури розплаву – 1555 – 1565°С.
Проміжок часу від початку заливання рідкої сталі в ківш до початку
обробки в агрегаті піч-ківш становить 17 хв. Під час перевезення ковша
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температура сталі знизилась до 1622°С. На 20-й хвилині від початку
моделювання в сталь вводилися такі легуючі присадки:
• феромарганець високої чистоти (49% Mn, 51% Fe), масою 3500 кг;
• феросиліцій 75% (75% Si, 1,5% Al, 0,5% Mn, 0,15% C, 0,2% Ca 22,65%
Fe) масою 800 кг;
• алюмінієва проволока (98%

, 2%

), масою 200 кг;

• феробор (20% B, 3% Si, 0,2% P, 76,8% Fe), масою 20 кг;
• фероніобій (63% Nb, 2% Al, 2% Si, 2% Ti, 0,2% C, 0,2% S, 0,2% P, 30,4%
Fe) масою 70 кг;
• ферофосфор (26% P, 1,5% Si, 72,5% Fe) масою 500 кг;
• титан (99% Ti, 1% Fe) масою 70 кг.
Після введення легуючих додатків сталь продувалась аргоном з його
витратою 1 м3/хв., що дозволяє гомогенізувати склад сталі та прискорити
засвоєння легуючих.
На 53-й хвилині моделювання температура розплаву знизилась до
1567°С, тому для підтримання заданої температури було використано підігрів
металу за допомогою графітових електродів, встановивши потужність 2 МВт.
Врахувавши час на транспортування ковша до МБЛЗ, обробку сталі на
агрегаті піч-ківш закінчували за 5 хв. до встановленого програмою часу.
Із заданих параметрів (склад, час, температура, вміст неметалевих
включень, розливальна машина) не досягнутим був лише хімічний склад сталі
(табл. 4.2), оскільки не вдалося видалити вуглець. Вміст основних легуючих
елементів і домішок зберігався в заданих специфікацією межах. На рис. 4.3
графічно представлено зміну складу сталі та її температури впродовж
моделювання.
Дуже низького рівня неметалевих включень вдалося досягти за
допомогою продування аргоном та достатнього часу для їх спливання.
Таким чином, обробка сталі в агрегаті ківш-піч може повністю
задовольнити всім вимогам, що висуваються до сталей заданого сортименту без
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використання інших процесів. Але, як було встановлено, вміст вуглецю, так
само, як і при аргоновій продувці перевищував заданий рівень. Тому
використання агрегату ківш-піч вимагає зменшеного вмісту вуглецю в сталі
після плавки в конвертері.
Таблиця 4.2 Хімічний аналіз сталі після обробки на агрегаті ківш-піч
Хімічний
елемент
C
Si
Mn
P
S
Cr
Al
B
Ni
Nb
Ti
V
Mo
Ca
N
H
O

Поточне
значення
0,0304
0,2351
0,8357
0,0585
0,0099
0,0095
0,0426
0,0017
0,0100
0,0175
0,0251
0,0000
0,0020
0,0000
0,0020
0,0003
0,0003

Мінімальне
задане значення
0,0020
0,1500
0,6500
0,0550
0,0300
0,0010
0,0100
0,0200
-

Максимальне
задане значення
0,0040
0,2500
0,8500
0,0750
0,0120
0,0500
0,0550
0,0050
0,0800
0,0500
0,0350
0,0100
0,0040
0,0005
0,0005

Рисунок 4.3 Зміна складу сталі та її температури впродовж моделювання на
агрегаті піч-ківш [27]
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Слід також відмітити, що обробка сталі в такому агрегаті виявилася більш
економнішою ніж на станції продування аргоном. Витрати склали 39,19 у. о./т,
що менше ніж при продуванні аргоном.
4.2.2 Циркуляційний вакууматор
На третьому етапі було здійснено моделювання на одному агрегаті
позапічної обробки сталі – циркуляційному вакууматорі. Ланцюг, по якому
слідували операції, що проводились з металом, виглядав так: кисневий
конвертер – розливний ківш – циркуляційний вакууматор – МБЛЗ.
Нижче приведені початкові умови для моделювання:
- Температура сталі на виході з конвертеру становила 1675°С;
- Хімічний склад сталі на випусканні її з конвертеру представлено в табл.
3.2;
- Температура розплаву на кінець подачі ковша на МБЛЗ має складати
1555 - 1565°С;
- Маса сталі в ковші – 250 т.
Час, за який ківш повинен бути поданий на МБЛЗ (відлік починається від
початку випуску сталі з кисневого конвертера) задано програмою і становить 1
год. 19 хв. ± 5 хв.
Ківш було доставлено на циркуляційний вакууматор (враховується час
зливання металу з конвертера і час доставки до агрегату) за 15 хв. Відразу після
доставки було розпочато вакуумування. Температура сталі в ковші на час
доставки його до даного агрегату становила 1625°С.
На 20-й хвилині від початку моделювання до розплаву додали присадки
для легування:
• феромарганець високої чистоти (49% Mn, 51% Fe), масою 3500 кг;
• феробор (20% B, 3% Si, 0,2% P, 76,8% Fe), масою 20 кг;
• фероніобій (63% Nb, 2% Al, 2% Si, 2% Ti, 0,2% C, 0,2% S, 0,2% P, 30,4%
Fe) масою 70 кг;
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• ферофосфор (26% P, 1,5% Si, 72,5% Fe) масою 500 кг;
• титан (99% Ti, 1% Fe) масою 70 кг.
Після легування швидкість охолодження сталі трохи збільшилась. Після
видалення зайвого вуглецю зі сталі додали ще такі легуючі складові:
• феросиліцій 75% (75% Si, 1,5% Al, 0,5% Mn, 0,15% C, 0,2% Ca 22,65%
Fe) масою 800 кг;
• алюмінієва проволока (98%

, 2%

), масою 250 кг.

За 10 хв. до встановленого програмою часу обробку металу закінчували і
ківш доставляли до слябової МБЛЗ.
Зміну хімічного складу розплавленої сталі в часі можна прослідкувати на
графіку на рис. 4.4.

Рисунок 4.4 Зміна складу сталі та її температури впродовж моделювання на
циркуляційному вакууматорі [27]
Аналіз даних показав, що на кінець моделювання було досягнуто
заданого хімічного складу сталі (табл. 4.3), а також відповідність часу доставки
ковша на МБЛЗ. Проте, на даній установці не вдалося досягти низького вмісту
включень.
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Таблиця 4.3 Хімічний аналіз сталі після її обробки на циркуляційному
вакууматорі
Хімічний
елемент
C
Si
Mn
P
S
Cr
Al
B
Ni
Nb
Ti
V
Mo
Ca
N
H
O

Поточне
значення
0,0031
0,1903
0,7468
0,0592
0,0098
0,0102
0,0379
0,0017
0,0095
0,0177
0,0255
0,0000
0,0019
0,0001
0,0020
0,0001
0,0004

Мінімальне
задане значення
0,0020
0,1500
0,6500
0,0550
0,0300
0,0010
0,0100
0,0200
-

Максимальне
задане значення
0,0040
0,2500
0,8500
0,0750
0,0120
0,0500
0,0550
0,0050
0,0800
0,0500
0,0350
0,0100
0,0040
0,0005
0,0005

Вартість обробки у вакуумній камері склала 36,81 у.о./т, що на 3 у.о.
менше, ніж при використанні агрегату «піч-ківш».
4.2.3 Вакуумна камера
Вакуумна камера є одним з найбільш поширених агрегатів ПОС в
сучасних

конвертерних

цехах.

В

процесі

пробних

моделювань

було

встановлено, що єдиним показником, який не відповідає заданому, може бути
час обробки рідкої сталі. Всі інші показники: хімічний склад, вміст водню,
вміст

неметалевих

включень,

температура

можуть

бути

оптимізовані

одночасно.
Таким чином, четвертий етап моделювання було присвячено обробці
сталі у вакуумній камері. Даний етап передбачав такий маршрут ковша з
металом: кисневий конвертер – розливний ківш – вакуумну камеру – МБЛЗ.
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На початку моделювання було встановлено такі початкові параметри
процесу (див. розділ 3.2):
- Температура сталі на виході з конвертеру – 1675°С;
- Хімічний склад сталі на випусканні сталі із конвертера представлено в
табл. 3.2;
- Маса розплавленого металу в ковші – 250 т;
- Час, на протязі якого повинно здійснюватись моделювання становить 1
год. 17 хв. ± 5 хв.;
- Межі варіювання температури на кінець моделювання мають складати
1555 – 1565°С.
Ківш було доставлено до вакуумної камери за 16 хв. від початку
моделювання. На цей момент температура розплавленого металу в ньому
становила 1615°С.
Одразу після доставки ковша на даний агрегат, були уведені легуючі
добавки та розпочиналось вакуумування металу. Рівень наведеного в ньому
вакууму понижували до 0,001 атм. Одночасно з цим проводили продування
аргоном з його витратою 1,00 м3/хв., що сприяло прискоренню засвоєння
введених присадок та гомогенізації складу розплаву.
Введення легуючих елементів проводили на 18 хв. від початку
моделювання в такому складі та кількості:
• феромарганець високої чистоти (49% Mn, 51% Fe), масою 3500 кг;
• феробор (20% B, 3% Si, 0,2% P, 76,8% Fe), масою 20 кг;
• фероніобій (63% Nb, 2% Al, 2% Si, 2% Ti, 0,2% C, 0,2% S, 0,2% P, 30,4%
Fe) масою 70 кг;
• ферофосфор (26% P, 1,5% Si, 72,5% Fe) масою 500 кг;
• титан (99% Ti, 1% Fe) масою 70 кг.
Після того як зі сталі видалився зайвий вуглець, до неї були додані такі
легуючі елементи:
• феросиліцій 75% (75% Si, 1,5% Al, 0,5% Mn, 0,15% C, 0,2% Ca 22,65%
Fe) масою 800 кг;
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• алюмінієва проволока (98%

, 2%

), масою 150 кг.

Час від початку моделювання до етапу доставки ковша з металом на
МБЛЗ складав 2 год. 3 хв., що не відповідало його заданому значенню. Однак
всі інші параметри відповідали встановленим програмою вимогам.
Температура сталі в ковші на момент подання його до МБЛЗ становила
1561°С. Вдалося також досягти дуже низького рівня вмісту неметалевих
включень в рідкому металі. Хімічний склад сталі відповідав заданим значенням
(табл. 4.4). Його зміну в часі представлено на рис. 4.5. Економічні витрати на
обробку металу в вакуумній камері становили 36,65 у. о./т.
Таблиця 4.4 Хімічний аналіз сталі після її обробки у вакуумній камері
Хімічний
елемент
C
Si
Mn
P
S
Cr
Al
B
Ni
Nb
Ti
V
Mo
Ca
N
H
O

Поточне
значення
0,0039
0,2305
0,7325
0,0568
0,0094
0,0098
0,0470
0,0017
0,0099
0,0172
0,0248
0,0000
0,0020
0,0001
0,0020
0,0001
0,0002

Мінімальне
задане значення
0,0020
0,1500
0,6500
0,0550
0,0300
0,0010
0,0100
0,0200
-

Максимальне
задане значення
0,0040
0,2500
0,8500
0,0750
0,0120
0,0500
0,0550
0,0050
0,0800
0,0500
0,0350
0,0100
0,0040
0,0005
0,0005
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Рисунок 4.5 Зміна складу сталі та її температури впродовж моделювання в
вакуумній камері [27]

4.2.4 Агрегат аргоно-кисневої продувки (CAS-OB)
На останньому етапі моделювання було проведено експерименти з
використанням одного агрегату типу CAS-OB. Як було показано в розділі 2
така обробка передбачає одночасне продування розплаву аргоном і киснем.
Транспортування ковша з рідким металом відбувалось по такій схемі: кисневий
конвертер – розливний ківш – агрегат CAS-OB – МБЛЗ.
Вихідні дані, як і в попередніх пунктах, були такими (див. розділ 3.2):
- Температура сталі на виході з конвертеру – 1675°С;
- Хімічний склад сталі на випусканні сталі із конвертера представлено в
табл. 3.2;
- Маса розплавленого металу в ковші – 250 т;
- Заданий програмою час становить 1 год. 10 хв. ± 5 хв;
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- Варіювання температури на момент подачі ковша з рідким металом
повинно бути в межах 1555 – 1565°С.
Час від початку випуску сталі з кисневого конвертера до транспортування
ковша на агрегат CAS-OB становив 12 хв. Температура сталі при цьому
складала 1620°С.
Обробка розплавленого металу на обраному агрегаті розпочалася з
продування металу аргоном, витрата якого становила 1 м3/хв. В цей же час в
метал вводилися наступні присадки:
• феромарганець високої чистоти (49% Mn, 51% Fe), масою 3500 кг;
• феробор (20% B, 3% Si, 0,2% P, 76,8% Fe), масою 20 кг;
• фероніобій (63% Nb, 2% Al, 2% Si, 2% Ti, 0,2% C, 0,2% S, 0,2% P, 30,4%
Fe) масою 70 кг;
• ферофосфор (26% P, 1,5% Si, 72,5% Fe) масою 500 кг;
• титан (99% Ti, 1% Fe) масою 70 кг.
На 50 хвилині с початку проведення моделювання у ківш були додані такі
легуючі компоненти:
• феросиліцій високої чистоти (75% Si, 0,06% Al, 0,2% Mn, 0,02% C,
24,72% Fe) масою 800 кг;
• алюмінієва проволока (98%

, 2%

), масою 250 кг.

Введення легуючих та одночасне продування аргоном збільшило
швидкість охолодження сталі і тому довелося закінчувати обробку і
транспортувати ківш на МБЛЗ до того як видалиться вуглець. Взагалі досягти
необхідної кількості вуглецю в сталі використавши лише агрегат CAS-OB
неможливо. Даний процес потребує дуже багато часу, а також вимагає
додаткового підігрівання металу.
Хімічний склад сталі показаний у табл. 4.5 Графічно зміну елементів в
часі представлено на рис. 4.6. Потрібного вмісту всіх інших елементів досягли
за допомогою легування розплаву.
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Температура металу потрапила в задані межі і складала 1559°С. Рівень
включень при цьому був дуже низьким.
Таблиця 4.5 Хімічний аналіз сталі після її обробки на агрегаті CAS-OB
Хімічний
елемент
C
Si
Mn
P
S
Cr
Al
B
Ni
Nb
Ti
V
Mo
Ca
N
H
O

Поточне
значення
0,0251
0,2392
0,6523
0,0592
0,0103
0,0099
0,0325
0,0017
0,0097
0,0181
0,0259
0,0000
0,0019
0,0001
0,0021
0,0003
0,0003

Мінімальне
задане значення
0,0020
0,1500
0,6500
0,0550
0,0300
0,0010
0,0100
0,0200
-

Максимальне
задане значення
0,0040
0,2500
0,8500
0,0750
0,0120
0,0500
0,0550
0,0050
0,0800
0,0500
0,0350
0,0100
0,0040
0,0005
0,0005

Рисунок 4.6 Зміна складу сталі та її температури впродовж моделювання на
агрегаті CAS-OB [27]
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Витрати на всю обробку становили 39,97 у. о./т.
4.3 Поєднання декількох агрегатів позапічної обробки сталі
Результати моделювання позапічної обробки сталі в одному агрегаті
дозволяють зробити висновок, що на кожному агрегаті ПОС (окрім
циркуляційного вакууматора) можна досягти всіх заданих параметрів, окрім
хімічного складу сталі. Переважну більшість випадків невідповідності
хімічного складу сталі заданому становили ті, в яких вміст вуглецю в металі
перевищував норму.
Також, не завжди існує можливість оптимізувати всі критерії одночасно
при використанні тільки однієї установки. Наприклад, при обробці сталі на
циркуляційному вакууматорі при потраплянні в задані межі температур, не
вдається досягти заданого рівня вмісту неметалевих включень. Як було
показано в розділі 4.2, під час обробки сталі на кожному з агрегатів ПОС, в
кінцевому результаті не вдалося повністю досягти всіх заданих параметрів
(хімічного складу сталі, температури, часу та рівня включень) одночасно. Тому
в даному розділі представлено аналіз даних, одержаних при поєднанні двох або
більше агрегатів ПОС для досягнення поставлених задач.
Найбільш доцільним може виявитись комбінування таких агрегатів, в
яких можна видалити вуглець та підігріти метал для витримки його до
встановленого часу та, відповідно, досягнення низького рівня неметалевих
включень. Виходячи з параметрів окремих агрегатів ПОС, для комбінування
було обрано циркуляційний вакууматор та вакуумна камера і агрегат ківш-піч.
Це пояснюється тим, що лише на перших двох установках вдається порівняно
швидко видалити вуглець, і лише на третій – підігріти метал і підтримати
необхідну температуру до заданого часу.
Звичайно, можна комбінувати і більше способів ПОС одночасно, проте в
цьому не має потреби, тому що це буде недоцільним. Оскільки буде вимагати
більше затрат на обробку і проведення більш складних операцій.
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4.3.1 Комбінування агрегату ківш-піч з циркуляційним вакууматором
На першому етапі поєднання двох процесів ПОС було обрано
циркуляційний вакууматор та агрегат ківш-піч. Маршрут ковша з рідким
металом був таким (рис 4.7): кисневий конвертер (1) – розливний ківш (2) –
циркуляційний вакууматор (3) – агрегат ківш-піч (4) – МБЛЗ (5). Цей маршрут
було обрано із огляду на те, щоб спочатку досягти заданого хімічного складу на
циркуляційному вакууматорі, оскільки за допомогою цього агрегату можна
видалити вуглець та зробити присадку легуючих елементів під вакуумом, що
збільшить коефіцієнт їх засвоєння. А потім, за допомогою агрегату ківш-піч,
підтримати необхідну температуру та продути розплав аргоном.

Рисунок 4.7 Маршрут ковша з рідким металом: 1- кисневий конвертор; 2 –
розливний ківш; 3 – циркуляційний вакууматор; 4 – агрегат піч-ківш; 5 – МБЛЗ.
Початкові умови для моделювання були такими (див. розділ 3.2):
- Температура сталі на виході з конвертеру – 1675°С;
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- Хімічний склад сталі на випусканні сталі із конвертера представлено в
табл. 3.3;
- Маса розплавленого металу в ковші – 250 т;
- Заданий програмою час становить 1 год. 30 хв. ± 5 хв;
- Температура на момент подачі ковша з рідким металом до розливальної
машини повинна бути в межах 1555 – 1565°С.
Після випуску сталі з конвертера ківш транспортувався на циркуляційний
вакууматор. Час його доставки на цей агрегат становив 15 хв. від початку
імітації. На 17 хвилині під вакуумом в розплав вводились наступні легуючі
присадки:
• феромарганець високої чистоти (49% Mn, 51% Fe), масою 3500 кг;
• феробор (20% B, 3% Si, 0,2% P, 76,8% Fe), масою 20 кг;
• фероніобій (63% Nb, 2% Al, 2% Si, 2% Ti, 0,2% C, 0,2% S, 0,2% P, 30,4%
Fe) масою 70 кг;
• ферофосфор (26% P, 1,5% Si, 72,5% Fe) масою 500 кг;
• титан (99% Ti, 1% Fe) масою 70 кг.
Через 1 годину від початку моделювання були додані такі легуючі
компоненти:
• феросиліцій високої чистоти (75% Si, 0,06% Al, 0,2% Mn, 0,02% C,
24,72% Fe) масою 800 кг;
• алюмінієва проволока (98%

, 2%

), масою 250 кг.

Після цього ківш був транспортований на агрегат піч-ківш для витримки
до необхідної температури та продування сплаву аргоном.
Як видно з графіка на рис. 4.8, додавання легуючих дещо прискорило
охолодження металу.
На час подання ковша з розплавленим металом на МБЛЗ було досягнуто
всіх заданих критеріїв, а саме:
- склад металу представлено в табл. 4.6;
- температура сталі становила 1566°С;
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- час доставки – 1 год. 33 хв.;
- рівень неметалевих включень – дуже низький.
Витрати на обробку сталі склали 85,24/т.
Таблиця 4.6 Хімічний аналіз сталі після її обробки на циркуляційному
вакууматорі та агрегаті ківш-піч
Хімічний
елемент
C
Si
Mn
P
S
Cr
Al
B
Ni
Nb
Ti
V
Mo
Ca
N
H
O

Поточне
значення
0,0037
0,2391
0,7486
0,0589
0,0097
0,0095
0,0493
0,0017
0,0094
0,0176
0,0254
0,0000
0,0019
0,0001
0,0019
0,0001
0,0002

Мінімальне
задане значення
0,0020
0,1500
0,6500
0,0550
0,0300
0,0010
0,0100
0,0200
-

Максимальне
задане значення
0,0040
0,2500
0,8500
0,0750
0,0120
0,0500
0,0550
0,0050
0,0800
0,0500
0,0350
0,0100
0,0040
0,0005
0,0005

Рисунок 4.8 Зміна складу сталі та її температури впродовж моделювання на
циркуляційному вакууматорі та агрегаті ківш-піч [27]
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4.3.2 Комбінування агрегату ківш-піч з вакуумною камерою
Другим етапом комбінування було поєднання процесу обробки сталі у
вакуумній камері та агрегаті ківш-піч. Ківш з рідким металом рухався по
такому маршруту: кисневий конвертер – розливний ківш – вакуумна камера –
ківш-піч – МБЛЗ. Маршрут обирався з міркувань про те, що у вакуумній камері
спочатку потрібно досягти заданого хімічного складу, так як і в попередньому
випадку – видалити вуглець та додати легуючі присадки під вакуумом, щоб
збільшити коефіцієнт їх засвоєння. А потім підтримати необхідну температуру
сталі, витримавши її до заданого часу за допомогою агрегату ківш-піч.
Початкові умови для моделювання залишалися незмінними (див. розділ
3.2):
- Температура сталі на виході з конвертеру – 1675°С;
- Хімічний склад сталі на випусканні сталі із конвертера представлено в
табл. 3.2;
- Маса розплавленого металу в ковші – 250 т;
- Час подання ковша з розплавленим метало до МБЛЗ становить 1 год. 44
хв. ± 5 хв.;
- Температура на момент подачі ковша з рідким металом до розливальної
машини повинна бути в межах 1555 – 1565°С.
Після випуску сталі з конвертера ківш транспортувався у вакуумну
камеру. Час його доставки на цей агрегат становив 16 хв. від початку імітації.
• феромарганець високої чистоти (49% Mn, 51% Fe), масою 3500 кг;
• феробор (20% B, 3% Si, 0,2% P, 76,8% Fe), масою 20 кг;
• фероніобій (63% Nb, 2% Al, 2% Si, 2% Ti, 0,2% C, 0,2% S, 0,2% P, 30,4%
Fe) масою 70 кг;
• ферофосфор (26% P, 1,5% Si, 72,5% Fe) масою 500 кг;
• титан (99% Ti, 1% Fe) масою 70 кг.
Через 1 год. 30 хв. від початку моделювання були додані такі легуючі
компоненти:

129
• феросиліцій високої чистоти (75% Si, 0,06% Al, 0,2% Mn, 0,02% C,
24,72% Fe) масою 800 кг;
• алюмінієва проволока (98%

, 2%

), масою 250 кг.

Для підвищення температури до заданого значення розпочали підігрів
металу з потужністю 2 мВт. Метал витримували на цьому агрегаті до часу, який
був на 10 хв. менше заданого.
На час подання ковша з розплавленим металом на МБЛЗ було досягнуто
всіх заданих критеріїв, а саме:
- склад металу представлено в табл. 4.7, а зміна концентрації елементів у
часі – на рис. 4.9;
- температура сталі становила 1573°С;
- час доставки – 1 год. 47 хв.;
- рівень неметалевих включень – дуже низький.
Таблиця 4.7 Хімічний аналіз сталі після її обробки у вакуумній камері та
агрегаті ківш-піч
Хімічний
елемент
C
Si
Mn
P
S
Cr
Al
B
Ni
Nb
Ti
V
Mo
Ca
N
H
O

Поточне
значення
0,0037
0,2431
0,7699
0,0607
0,0097
0,0095
0,0308
0,0017
0,0095
0,0182
0,0262
0,0000
0,0020
0,0001
0,0019
0,0001
0,0003

Мінімальне
задане значення
0,0020
0,1500
0,6500
0,0550
0,0300
0,0010
0,0100
0,0200
-

Максимальне
задане значення
0,0040
0,2500
0,8500
0,0750
0,0120
0,0500
0,0550
0,0050
0,0800
0,0500
0,0350
0,0100
0,0040
0,0005
0,0005
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Рисунок 4.9 Зміна складу сталі та її температури впродовж моделювання у
вакуумній камері та агрегаті ківш-піч [27]
Витрати на обробку сталі склали 37,98 у.о./т
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНІЙ
СИТУАЦІЇ
5.1 Мета розділу
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. За
приблизними оцінками, щороку у світі в наслідок виробничого травматизму
гине майже 300 тис. чол. У деяких країнах фінансові втрати в результаті
нещасних випадків та аварій за розміром наближаються до державних витрат на
потреби національної оборони. Отже нещасні випадки на виробництві та
професійні захворювання були і залишаються величезною людською трагедією
і є причиною значних економічних витрат.
Охорона життя та здоров’я громадян в процесі їх трудової діяльності,
створення безпечних та нешкідливих умов праці, закладені в основу охорони
праці. Виходячи з того, що в житті, а тим більш у виробничому процесі,
абсолютною безпеки не існує, охорона праці покликана виключити можливість
виробничого травматизму, захворювань пов’язаними з умовами праці та
скоротити до мінімуму вплив всіх існуючих виробничих небезпек.
Мета розділу − провести аналіз умов праці, пов’язаних з виконанням
данної роботи, та розробка заходів і засобів, спрямованих на усунення або
приведення несприятливих чинників до нормативних значень, а також
забезпечення безпеки персоналу у разі надзвичайної ситуації.
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5.2 Аналіз шкідливих та небезпечних факторів при виконанні
науково-дослідної роботи
Ця дипломна робота виконувалась в 610 кімнаті 9-го корпусу на кафедрі
фізико-хімічних основ технологій металів НТУУ «КПІ». У цій кімнаті
виконувалось моделювання за допомогою ЕОМ та проводились

необхідні

підрахунки. В кімнаті працює одночасно не більше 2 осіб.
Всі дослідження проводилися за допомогою комп`ютера. Схема кімнати
показана на рис. 5.1.

Рисунок 5.1 – Розташування робочих місць в приміщенні де проводились
дослідження: 1 - столи; 2 - стільці; 3 - шафи; 4 - двері; 5 - вікно; 6 –
ПК
Розглянемо небезпечні та шкідливі виробничі фактори (НШВФ), які
мають відношення до даної роботи. НШВФ ділять на чотири груп: фізичні,
хімічні, біологічні та психофізіологічні[18].
Фізичні фактори, які були в ході нашої роботи: підвищена або понижена
вологість;

підвищений

або

понижений

освітленість; електричний струм.

атмосферний

тиск;

недостатня
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Психофізіологічні фактори що були в ході роботи : статичні, динамічні
навантаження і гіподинамічні (обмежена рухова активність). Рівень статичного
навантаження визначається величиною необхідного зусилля, часом його
підтримки і положенням тіла працівника (позою) при виконанні роботи.
5.2.1 Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів
Аналіз умов праці в приміщеннях проходив при використанні такого
обладнання (рис. 5.1)
- стіл;
- комп’ютер;
- шафа.
Устаткування комп’ютер має живлення напругою 220 В. Основні
фактори ризику, які можуть бути присутні при використанні установок,
наведені в табл. 5.1 [19].
Таблиця 5.1 - Перелік шкідливих факторів
Устаткування
ЕОМ

Шкідливі та небезпечні фактори
- 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.

Параметри кімнати (рис 5.1) :
- довжина кімнати а = 7 м;
- ширина кімнати b = 4 м;
- висота кімнати h = 3 м;
За цими величинами були розраховані:
- площа кімнати S = a  b = 28 м2;
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- загальний об’єм кімнати V = a  b  h = 84м3.
Оскільки кількість працюючих у кімнаті не перевищує 2 осіб, то площа та
об’єм, що припадає на одну людину дорівнює:
- площа лабораторії на одного працівника S = S/2 = 14 м2;
- об’єм лабораторії на одного працівника V = V/2 = 42 м3.
Порівнявши оптимальні значення об’єму та площі приміщення з
отриманими значеннями робимо висновок, що розміри приміщення по
відношенню до кількості працюючих в ньому людей повністю відповідають
оптимальним умовам. Отже, геометричні параметри лабораторії відповідають
СН 245-71 [19].
5.2.2 Мікроклімат в приміщенні
Згідно з ДСН 3.3.6.042 – 99, категорія робіт Іб легка (роботи, які
виконуються сидячі, стоячи або пов’язані з ходінням та супроводжуються
деякими фізичними напруженнями) – енерговитрати складають 121 – 150
ккал/год (141 – 175 Вт) [20].
Мікроклімат в приміщеннях відповідає параметрам наведеним у табл.
5.3, оптимальні мікрокліматичні умови наведені у табл. 5.2.
Таблиця 5.2 − Оптимальні мікрокліматичні умови
Період року

Категорія
робіт

t, oC

Відносна
вологість, %

Холодний
Теплий

Іб
Іб

21-23
22-24

60-40
60-40

Швидкість
руху пов.,
м/с
0,1
0,2
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Допустима за
нормами

Виміряна

Допустима за
нормами

Виміряна

Допустима за
нормами

Період
року

Швидкість
руху
повітря,
м/с

4
24

5
21…28

6
55

7
0

8
0,1

9
0,2

Холодний 20...22 20…24

60

5

0,1

0,1

3 2
Теплий

Примітки

Відносна
Температура
вологість
повітря, ОС
повітря, %
Виміряна

1
Кімната
(закрите
приміщення)

Іб, (150 кка/год)

Місце
проведення
вимірів

Категорія робіт по важкості

Таблиця 5.3 – Результати вимірів метеорологічних факторів лабораторії

10
Водяне
опалення,
природна
вентиляція

Висновки: Відносна вологість, температура та швидкість руху повітря в
робочій зоні приміщення не виходять за межі допустимого. Мікроклімат
відповідає

оптимальним

умовам.

Оскільки

в

ході

виконання

роботи

використовувалось приміщення в якому немає наявності отруйних речовин і
пилу у повітрі, тому у робочій зоні непотрібно додаткових засобів захисту.
5.3 Освітлення
Правильно підібране освітлення надає нормальні умови для організації
робочого процесу.
5.3.1 Природнє освітлення
Освітлення в кімнаті бокове однобічне, при розміщені вікон з північної
сторони.

136

eN  en  m,

(5.1)

згідно з ДНБ В.2.5.28-2006 еN=1,5, m = 0,85 – коефіцієнт світлового
клімату, отже ен =1,5·0,85=1,275%; [22].
Розрахунок рівня природного освітлення здійснюється за формулою:
100 

S o eф  K j  

Sn
 r

де еф=

Кзд;

100  S o    r
,
S n  K з    Kзз

(5.2)
(5.3)

Де, Sn = 28 м 2 – площа приміщення;
Kj = 1,2 – коефіцієнт запасу, враховує зниження світлопропускання вікон і
середовища у приміщенні;
η = 10,5 – світлова характеристика вікон, залежить від відношення
розмірів приміщення (довжини до глибини (~2)та глибини до висоти від
рівня робочої поверхні до верхнього краю вікна(~3)); So = 3 м 2 – площа
вікна;
Kзд = 1,1 – коефіцієнт, який враховує затінення будівлями, які
розташовані навпроти (залежить від відношення відстані між будівлями
до висоти карнизу протилежного будинку над підвіконником);
r – коефіцієнт, що враховує підвищення КПО, за рахунок відбиття світла
від поверхонь кімнати, τ0 – загальний коефіцієнт світлопропускання.
τ0 =τ1 ∙ τ2 ∙ τ3 ∙ τ4 ,

(5.4)

Де, τ1 – коефіцієнт світлопропускання матеріалу, який визначається в
залежності від виду світлопропускного матеріалу (при одинарному склі
0,9);
τ2 – коефіцієнт, який враховує втрати світла у віконній рамі (рама
дерев`яна одинарна 0,75);
τ3 = 1 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у несучих конструкціях
(при боковому освітленні τ3=1; при верхньому – τ3=0,8-0,9);
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τ4 = 1 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у сонцезахисних пристроях
[24].
τ0=0,9∙0,75∙1∙1=0,675
еф=

100  3  0,675  1,7
 1,31
28  1,2  10,5  1,1

Таким чином, коефіцієнт фактичного природного освітлення в нашому
приміщенні становить 1,31 більше нормативного значення ен= 1,275, то можна
зробити висновок, що еР відповідає встановленим нормативним вимогам ДБНВ
.2.5.28-2006.

5.3.2 Штучне освітлення
Освітлення, що забезпечує нормальні зорові роботи, є важливим
чинником в організації і проведенні НДР, тому що при поганому освітленні
підвищується втомленість, а це негативно впливає на здоров'я людини.
Освітлення кімнати природне та штучне. Для місцевого освітлення
використовуються лампи розжарювання, для загального – люмінесцентні ЛБ-40
(10 одиниці у кімнаті). Тому освітлення лабораторії штучне і природне. [24]
Штучне освітлення Е повинно бути не менше 400 лк.
Для забезпечення нормованих значень освітленості в приміщенні
потрібно проводити чищення скла віконних рам і світильників не рідше двох
разів у рік і проводити своєчасну заміну перегорілих ламп.

5.4 Випромінювання
Дисплеї на основі ЕПТ є потенційним джерелом випромінювання кількох
діапазонів

електромагнітного

радіочастотного [26].

спектра:

рентгенівського,

оптичного,
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Вимоги стосовно виробничих приміщень, в яких встановлені ВДТ ЕОМ
та ПЕОМ відображені в ДСанПіН 3.3.2-007-98 [19], проводять дослідження за
допомогою рентгенівського випромінювання НРБУ-97 [25] Норми радіаційної
безпеки України».
5.4.1 Рентгенівське випромінювання
В ході НДР від ЕОМ йшло м`яке рентгенівське випромінення, тому
захисне обладнання не потрібне.
Гранично допустимі дози рентгенівського опромінення передбачені
санітарними нормами:
- для всього тіла людини у продовж тижня не більше ніж 100мР;
- тільки рук - 500 мР (80 мР на день).
У суміжних приміщеннях з рентгенівською установкою доза опромінення
впродовж тижня не повинна перевищувати 10 мР, а в близько розташованих
будинках потужність дози не повинна перевищувати дозу нормального фону
більше, ніж на 0,01 мР за годину.
Необхідно зазначити, що відповідно до «Гранично допустимі дози
опромінення при використанні ЕОМ,[55] ГОС-301, УРС-301 та МІМ-8м не
перевищувало фонового рівня, що можна підтвердити показами вимірювання
дозиметром ДРГЗ – 02 (0,12 мкРенген/с).
5.5 Електробезпека
Кімната 610 9-го корпусу з точки зору небезпеки враження людини
електричним струмом відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки
електротравм. Це сухе приміщення з температурою повітря 18-25оС та струмонепровідною

підлогою.

Електроустановки,

що

використовуються

при

виконанні даної НДР, живляться напругою 220 В змінного струму частотою 50
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Гц. Причинами враження електричним струмом під час виконання трудового
процесу з електрообладнанням є:
1.

випадковий дотик до струмоведучих частин, які перебувають під

напругою, через відсутність засобів недоступності або безвідповідальне
відношення до безпеки персоналу;
2.

дотик до неструмоведучих частин електроприладів випадково

потрапивших під напругу через ушкодження ізоляції чи іншого
ушкодження;
3.

потрапляння під напругу під час проведення ремонтних робіт на

відключених електроприладах через помилкове їх включення.
Вплив електричного струму на організм може мати небезпечні для
здоров’я

людини наслідки і навіть привести до смерті. Імовірність

смертельного результату при поразці електричним струмом вище, ніж при
інших причинах травматизму[23].
На дію електричної поразки впливає ряд факторів:
1.

Величина струму (1 мА);

2.

Рід струму (струм перемінний);

3.

Частота струму ( 50 Гц);

4.

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

5.

Тривалість дії струму;

6.

Стан організму;

Виробниче середовище, відноситься до приміщень без підвищеної
небезпеки
Величина струму, що протікає через яку-небудь ділянку тіла. При
розробці захисних заходів, вважають небезпечним струм у 25мА, при якому
важко самостійно відірватись від провідника, а струм величиною 100мА може
призвести до смертельного результату.
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До напруги 42В найбільш небезпечний перемінний струм, а більше 42В
вплив однаковий як постійного так і перемінного струму.
Найбільш небезпечна частота в 50...60 Гц.
У лабораторії, де проводилися дослідження, вірно виконане захисне
заземлення корпусів, електроустаткування і приладів. Розташування робочих
місць таке, що виключається можливість дотику до корпусів приладів.
5.6 Пожежна безпека
Пожежна безпека об’єкта – стан об’єкта, за яким з регламентованою
імовірністю виключається виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей її
небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей .
Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов
виникнення пожежі та мінімізація її наслідків [24].
Відповідно до НАПБ Б.07.005-86 лабораторія за пожежною безпекою
належить до категорії В, тому що в ній знаходяться тверді горючі та
важкогорючі матеріали (пил і волокна), здатні горіти тільки при взаємодії з
водою, киснем повітря або між собою, за умов, що вони не належать до
категорій А і Б.
У випадку пожежі у лабораторії може горіти:
1. електроустановки та їхня проводка;
2. паркет та штори;
3. шафи та паперові документи, що знаходяться в них.
Виникнення пожеж у лабораторії можливо за наступними причинами:
1. несправність електроустаткування;
2. необережне звертання з вогнем;
3. ремонт устаткування на ходу;
Для запобігання пожеж необхідно виключити перераховані недоліки і
строго дотримуватись правил протипожежної безпеки [18,24].
У випадку пожежі на електроустановці, що знаходиться під напругою,
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полум’я

не гаситься водою, а використовується вуглекислотний чи

вуглекислотноброметиловий вогнегасник.
На випадок пожежі в кімнаті є вогнегасник вуглекислотноброметиловий
ОУБ-3 (ГОСТ 111564-65), а на сходових клітках і в коридорах шухляди з
піском, вогнегасники ОХП-10, ОП-1Б, пожежні крани. Приміщення обладнане
пожежною сигналізацією автоматичної дії комбінованого типу (оповісник КИ1).
Основними заходами по пожежній безпеці є регулярна перевірка
працездатності засобів гасіння пожежі і систем пожежної сигналізації;
перевірка виправності електричної проводки; щорічне випробування опору
ізоляції підвищенною напругою близько 500В; обережне відношення з
легкоплавкими речовинами.
5.7 Безпека в надзвичайній ситуації
В Законі України «Про захист населення і території в умовах
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» встановлено
наступне визначення надзвичайної ситуації: «Надзвичайна ситуація – це
порушення умов життєдіяльності людей викликані виробничими
катастрофами,

стихійними лихами,

аваріями,

епідеміями які привели або можуть

привести до людських жертв і великим матеріальним збиткам».
Ефективність захисту населення у надзвичайній ситуації (НС) може бути
досягнута тільки на основі усвідомленого урахування принципів забезпечення
безпеки у надзвичайних ситуаціях і ефективному використанні всіх засобів і
способів, що послаблюють її негативні впливи та збільшують безпеку
населення.
В залежності від характеру причин виникнення надзвичайної ситуації
розрізняють:
-

надзвичайну ситуацію техногенного характеру;
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-

надзвичайну ситуацію екологічного характеру;

-

надзвичайну ситуацію природного характеру;

-

надзвичайну ситуацію соціального характеру.

Принципи забезпечення безпеки в умовах НС за ознаками їх реалізації
умовно ділять на три групи. Перша – це завчасна підготовка і накопичення
засобів захисту (колективних та індивідуальних) від небезпечних і шкідливих
чинників, забезпечення їхньої готовності для використання населенням, а також
підготовка до проведення заходів щодо евакуації населення з небезпечних зон
(зон ризику). Друга – диференційований підхід у забезпеченні повного обсягу
захисних заходів в залежності від виду джерел небезпечних і шкідливих
чинників, а також від місцевих умов. Третя – комплексне ефективне
застосування засобів і способів, які забезпечують надійний захист від наслідків
НС, узгоджене здійснення усіх заходів, що гарантують безпеку життєдіяльності
в сучасному техносоціальному середовищі.
Щоб запобігти виникненню надзвичайної ситуації техногенного та
природного характеру в нашій країні функціонує Єдина державна система
запобігання і регулювання на надзвичайній ситуації техногенного характеру.
Кожний рівень ЄДСЗР має координуючі та постійні органи управління
щодо розв’язання завдань у сфері запобігання надзвичайної ситуації, захисту
населення.
Координуючі органи ЄДСЗР:
- загальнодержавний рівень: (державна комісія з питань техногенноекологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій; національна рада з питань

безпечної життєдіяльності населення);
- регіональний рівень;
- місцевий рівень;
- об’єктовий рівень.
Надзвичайна ситуація, що може виникнути в лабораторії, буде належати
до об’єктового рівня, тому що не підлягає критеріям які відповідають іншим
рівням НС, а саме загальнодержавному, регіональному та місцевому. Згідно
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Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні надзвичайною ситуацією
об’єктового рівня вважається така ситуація, що розгортається на території
об’єкта або на самому об’єкті і наслідки якої не виходять за межі об’єкта або
його санітарно-захисної зони. Для спрощення машинної обробки інформації
класифікатор визначає оригінальний код кожної надзвичайної ситуації, що
складається з 5-ти цифр, які вказують на клас, групу і вид надзвичайної ситуації
( О – об’єктовий, М – місцевий, Р – регіональний, Д – державний).
Відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 будівля відноситься до I ступеня
вогнестійкості (будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з
природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону із
застосуванням листових і плитних негорючих матеріалів).
Основний засіб захисту населення в надзвичайних ситуаціях – це
евакуація населення, його укриття в захисних спорудах, використання засобів
індивідуального захисту і медичної профілактики. Захисні споруди – це
інженерні об’єкти, спеціально призначені для захисту населення від фізичних,
хімічних, біологічно небезпечних і шкідливих чинників [24].
Розглянемо таку надзвичайну ситуацію як пожежа (картка 10212
Класифікатора надзвичайних ситуацій – Пожежі (вибухи) в будівлях та
спорудах громадського призначення).
Виникнення пожеж в лабораторії можливе за такими причинами:
1. Порушення правил протипожежної безпеки;
2. Несправність електроустаткування;
3. Необережне поводження з вогнем та розплавленим металом;
4. Ремонт устаткування на ходу;
5. Конструктивні недоліки устаткування;
6. Неправильне користування устаткуванням.
У випадку виникнення надзвичайної ситуації, а саме закорочення
кабельної електропроводки, що знаходиться під напругою та іскрить необхідно:
- відключити подачу току до лабораторії;
- сповістити про пожежу за допомогою пожежної сигналізації;
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- спробувати знешкодити подальше розповсюдження полум’я;
- гасити полум’я необхідно вогнегасниками типу ВВ-2, ВВ-8, а також
піском;
- необхідно швидко евакуюватися в безпечні приміщення або на двір.
План евакуації з поверху, де знаходиться лабораторія зображено на рис
5.2.
Розрахунковий час евакуації людей t визначають як суму часу людського
потоку на окремих відрізках шляху за формулою:
t=t1+t2+t3+…+tn

(5.5)

Час руху людського потоку на першому відрізку шляху:
t=

(5.6)

де, l - довжина відрізка, м;
v - величина швидкості руху людського потоку на відрізку, м/c.
Щільність потоку на відрізку шляху D визначається за формулою:
(5.7)
де, N - число осіб на відрізку;
f – середня площа горизонтальної проекції людини: дорослого в літньому
одязі – 0,1; дорослого в зимовому одязі – 0,125; підлітка – 0,07 м2;
𝛿 – ширина відрізка, м.
=0,03
Відповідно до отриманого значення щільності потоку отримуємо, що
швидкість евакуації

м/хв., а інтенсивність q=1 м/хв..

Тоді час евакуації на першому відрізку буде дорівнювати:
=

хв
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При проходженні через двері інтенсивність та щільність залишаються
такими самими, отже і швидкість така ж сама, а час проходження через двері
нашого потоку настільки малий, що ним можна знехтувати при підрахунках.
Наступний етап – це шлях від дверей кімнати до евакуаційного виходу
довжиною у 4 м та шириною у 2 м.
=0,025
При такій щільності швидкість переміщення людей рівна 100 м/хв.
=

хв

Загальний час евакуації дорівнюватиме:
t=0,06+0,04=0,1 хв = 6 секунд
Отже час евакуації від робочого місця складає 6 секунд.

Рисунок 5.2 – План евакуації з поверху
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
На основі проведеного моделювання в поєднанні із теоретичним аналізом
умов рафінування сталі від розчинних домішок, газів і неметалевих включень
можна зробити наступні висновки:
- На основі аналізу літературних даних по використанню методів
позапічної обробки рідкої сталі можна зробити висновок, що вона дозволяє
досягти заданого хімічного складу металу, здійснити рафінування сталі від
розчинених в ній домішок (сірка, фосфор), неметалевих включень і газів. При
цьому, кожна технологія позапічної обробки не може бути визнана
універсальною і спрямована на здійснення тієї чи іншої конкретної операції.
- За результатами аналізу було сформульовано вихідні дані для
моделювання, параметри, які підлягають оптимізації з урахуванням критерію
вартості, визначено необхідну кількість легуючих додатків і розкислювачів з
урахуванням їхнього вигоряння в умовах інертної і окислювальної атмосфери
та в умовах вакуумування.
-

Одержані

при

моделюванні

результати

показали

недостатню

ефективність використання поодиноких агрегатів ПОС. Це не дозволяє
оптимізувати всі задані вимоги. Продувка аргоном і обробка металу на
установці CAS-OB дозволяють досягти низького вмісту неметалевих включень,
але не дають можливості знизити вміст вуглецю до заданого. При цьому,
оптимізація температурного параметру робить неможливим проведення
обробки за встановлений час. Навпаки, витримка металу на протязі
відповідного часу – знижує температуру сталі нижче заданих меж.
- У вакуумній камері можна оптимізувати всі параметри, за виключенням
часу. Так само і з агрегатом піч-ківш, але не оптимізованим параметром є
хімічний склад (не можна видалити вуглець). В циркуляційному вакууматорі
вдається оптимізувати всі параметри, крім вмісту неметалевих включень.
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- Встановлено, що оптимальним для умов конвертерного цеху є
поєднання агрегату ківш-піч з циркуляційним вакууматором. В такому випадку
досягається оптимізація всіх заданих параметрів при мінімальному вмісті газів і
неметалевих включень.
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GENERAL CONCLUSIONS
On the basis of conducted investigations in combination with theoretical
analysis of the steel refining conditions from dissolved impurities, gases and nonmetallic inclusions we can make the following conclusions:
- On the basis of analysis of literature data on the use of methods of secondary
metallurgy of liquid steel it can be concluded that it allow to achieve pre-set chemical
composition of metal, to make refining of steel from dissolved impurities (sulfur,
phosphorus), non-metallic inclusions and gases. Thus, each technology of secondary
metallurgy can not be recognized as the universal one and it is aimed at
implementation of a specific operation.
- According to the results of previous investigations the basic data for
modeling, parameters that are subject to optimization criteria, taking into account cost
are formulated. The required amount of alloying additions and deoxidizers
applications and taking into account their burning out in inert and oxidizing
atmosphere and under vacuum are defined testing of model has been made.
- Obtained modeling results during modeling have showed insufficient use of
separate SM units. This does not allow to optimize all the pre-set requirements.
Blowing by argon and metal processing on the CAS-OB plant allow to achieve a low
content of non-metallic inclusions, but do not allow to reduce the hydrogen content to
the pre-set one. Thus, optimization of the temperature parameter makes it impossible
to conduct the processing in the set time. Vice versa, holding at metal during the
relevant time - lowers the temperature of steel lower the pre-set limits.
- In portion degasser it is possible to optimize all parameters, with exception of
time. The same with the furnace-ladle unit, but not optimized parameter is the
chemical composition (hydrogen can not be removed). In circulation degasser the
chemical composition of steel can be optimized and the temperature and time vary
with the same dependence as in blowing by argon station and CAS -OB. However, it

149
the appropriate time is not held. The content of non-metallic inclusions will not
match the norm.
- It has been found out that the optimum conditions for converter plant is a
combination of ladle-furnace unit with one degasser - circulating or portion. In this
case, optimization in all pre-set parameters with minimum content of gases and
nonmetallic inclusions is achieved.
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