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композицій для плавки відходів алюмінієвих сплавів, які забезпечують
стабільність процесів та високу рафінуючу здатність.
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Gegenstand der Studie: Elektroschlacke-Umschmelzen.
Ziel: Entwicklung auf der Grundlage elektro Prozess nicht abschmelzender
Elektrode Verarbeitungstechnologie nichtkompakten Aluminiumlegierungen.
Ausstattung: Elektroinstallationstyp A-550.
Ergebnisse: In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss von Schlacke auf dem
Gehalt an Legierungs ele-mente in Legierungen, die geschmolzen untersucht; Die
Zusammensetzung der Schlacke Abfallzusammensetzungen zum Schmelzen von
Aluminium-Legierungen, die Stabilität Prozesse und hohe Raffineriekapazität
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Ркор – корисна потужність, кВт;
Cтв– середня теплоємність твердого металу, кДж кг  К ;


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


Тпл – температура плавлення, К ;
Т пер. –

температура перегрівання, К ;

λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·K);
F – площа, м2;

ВСТУП
Актуальність. У теперішній час досить актуальними є питання щодо
переробки та впровадження в виробництво різноманітних металевих
відходів, які утворюються при виготовленні та обробці металопродукції.
Особливо це стосується кольорових металів і їх сплавів, серед яких велику
групу становлять некомпактні відходи алюмінієвих

сплавів переважно у

вигляді стружки, а також дрібного брухту, фольги, висічки, обрізків тощо.
Такі відходи мають невелику насипну вагу та підвищену вологість,
забруднені залишками мастильних матеріалів та оксидною плівкою.
Переробка їх у відбивних, дугових індукційних та роторних печах, які
традиційно

використовуються

для

плавки

цих

кольорових

металів,

характеризується значним вигаром (5 - 20%) як основного елементу, так і
легуючих добавок, а виплавлений метал - низькою якістю внаслідок
підвищеного вмісту газів і неметалевих вкраплень. Тому з метою отримання з
таких відходів придатної для використання у виробництві металопродукції
виникає потреба в подвійному їх переплаві або додатковій обробці з
проведенням операцій долегування та рафінування. Крім цього, стружку та
дрібні відходи, за виключенням плавки в роторних печах, бажано перед
переробкою компактувати, а це, в свою чергу, призводить до збільшення
трудоємності процесу та вимагає наявності додаткового обладнання.
Зважаючи на вище зазначене, доцільним є використання інших, більш
прогресивних технологій, здатних покращити як економічні показники
процесу переробки відходів, так і якість кінцевої металопродукції. Одним з
таких способів може бути електрошлакова плавка з невитратним електродом.
Особливістю даного процесу є те, що розплавлення металу відбувається в
товщі рідкого шлаку без контакту з атмосферою печі, що дозволяє суттєво
знизити вигар металу. Крім цього, шлак є не тільки джерелом теплоти, але й
рафінуючим середовищем. Також існує можливість у широких межах
варіювати складом шлаку та його температурою, додавати в шлак під час
плавки легуючі, розкислюючі та рафінуючі добавки. Обладнання для

реалізації даної технології відрізняється простотою в управлінні та
обслуговуванні, мобільністю і порівняно невисокою вартістю.
Об’єкт дослідження. Електрошлакові процеси з невитратним графітованим
електродом.
Предмет дослідження. Рафінування некомпактних промислових відходів
алюмінієвих сплавів, якість і властивості металів.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному :
 установленно, що при електрошлаковій плавці відходів алюмінієвих
сплавів, які містять магній (до 2,5%), для ефективного рафінування
металу та збереження його хімічного складу в межах марочного
необхідно в шлак системи NaCl – KCl додавати карналіт (
з кріолітом (

) у співвідношенні (1,2 - 1,7) : 1.

)

1 АНАЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ДЖЕРЕЛ
1.1 Характеристика процесів ЕШП
1.1.2 Будова і властивості шлаків
У більшості металургійних виробництв, пов'язаних з плавкою,
нагріванням, рафінуванням або іншими операціями з рідким металом, в
контакті з ним присутній рідкий шлак. Він утворюється
окислення

елементів

металевої

фази

з

появою

внаслідок
нелетких

(шлакоутворюючих) оксидів, які мають меншу щільність, ніж метал, і
збираються на його поверхні, так і руйнування футерівки плавильної
ємності під впливом високих температур і взаємодії з компонентами
металевої ванни або утворюються оксидами. Крім того, часто шлак
спеціально створюється на дзеркалі металу добавками компонентів, що
забезпечують необхідні властивості шлакового розплаву. Традиційно
металургійні шлаки розглядаються як багатокомпонентний оксидний або
оксидно-галоїдних розплав з необмеженою взаємною розчинністю
складових, вище температури ліквідус. У залежності від хімічного складу,
температури, окислювального потенціалу шлаки мають ті чи інші
властивості, які визначають характер взаємодії з металом, зокрема його
сорбційні та захисні можливості. Цілеспрямовані наукові дослідження та
експерименти в сукупності з численними даними практичної металургії
дозволили накопичити великий матеріал по фізичним і термодинамічним
властивостям шлаків в залежності від їх складу та температури. Вони
були узагальнені з позицій різних теорій і гіпотез про будову шлакових
розплавів і характер зв'язків між складовими їх частинками [1]. На основі
подання, що структурними одиницями шлаків є недисоційовані оксиди,
сульфіди та їх хімічні сполуки, була створена так звана молекулярна
теорія будови шлаків [1]. Завдяки відносній простоті і наочності основних
положень цієї теорії її принципи широко використовуються для цілком
задовільних якісних пояснень більшості процесів, що протікають між
шлаком і металом.

Подальшим розвитком в описі властивостей шлакових розплавів стала
іонна теорія їх будови, згідно з якою з'єднання в шлаках - оксиди,
силікати, фосфати і інші, мають іонний зв'язок і повністю електролітично
дисоційовані на іони [1]. Ця теорія дозволила пояснити багато
властивостей шлаків, зокрема їх електричну провідність, можливість
електролізу, високі значення поверхневого натягу, наявність електричних
зарядів у приграничних з металом шарах і т. д. Ще однією, порівняно
новою, є теорія, що описує термодинамічні функції шлаку як фази, що
мають колективну електронну систему . При цьому весь комплекс фізикохімічних властивостей шлаків характеризується з урахуванням не тільки
складу, температури і тиску, а й окислювально-відновного потенціалу,
який є мірою парціальної вільної енергії електронів. Властивості шлаків
прийнято підрозділяти на хімічні і фізичні. До фізичних відносять такі їх
властивості як температура плавлення, в'язкість, електропровідність,
густина, поверхневий і міжфазний натяг, теплоємність і теплопровідність.
У процесах, пов'язаних із взаємодією металу зі шлаком, фізичні
властивості останніх мають дуже важливе значення. З урахуванням
властивостей оброблюваного металу і умов взаємодії метал-шлак
цілеспрямовано підбираються шлаки, що мають певне поєднання
фізичних властивостей. У залежності від того, в яких металургійних
технологіях використовуються шлаки, ті чи інші їх властивості є
визначальними. Наприклад, для покривних шлаків при індукційній плавці
металів необхідно, щоб температура плавлення шлаку була нижча за
температуру плавлення металу. Така ж вимога справедлива і для шлаків,
що застосовуються при електрошлаковому переплаві, але в цьому
випадку воно доповнюється вимогами по в'язкості і електропровідності.
При обробці шлаком легких металів, таких як алюміній або титан, одним
з основних показників шлаку стає його щільність. Фізичні властивості
залежать від хімічного складу шлаків і температури. Для найбільш
поширених та часто вживаних шлаків вони узагальнені в довідковій
літературі, наприклад [2], що полегшує вибір шлаків з конкретними
фізичними властивостями. Серед хімічних властивостей однієї з

найважливіших характеристик шлакових розплавів є їх окислювальновідновна здатність. Вона визначає напрямок обмінних реакцій в системі
метал-шлак-газ.

У

рівноважному

стані

окислювально-відновний

потенціал всіх трьох фаз вирівнюється. Стають рівними швидкості
обмінних процесів окислювально-відновних реакцій. При відсутності в
цій системі рівноваги шлаковий розплав може бути окислювальним або
відновним по відношенню до металевої або газової фази. Процеси
дисоціації, активно протікають в шлаковому розплаві, супроводжуються
утворенням

вільного

кисню,

концентрація

якого

в

певній

мірі

характеризує окислювально-відновний потенціал шлаків. Так як в
більшості металургійних шлаків найбільш легко дисоціюють оксиди
заліза, з їх концентрацією і пов'язують зазвичай окислювально-відновний
потенціал шлаків. Однак хімічні властивості оксиду заліза в шлаку
визначаються не тільки його змістом, а й сукупністю всіх компонентів
шлаку. Так експериментально при дослідженні шлаків системи CaO MgO - FeO - SiO2 встановлено, що активність FeO в шлаках і відповідно
рівноважний вміст кисню в металі залежить від основності шлаку [1].
Окислювально-відновний потенціал шлаків багато в чому визначається їх
складом. У загальному вигляді підвищення в шлаковому розплаві
концентрації оксидів з високим вмістом кисню буде сприяти підвищенню
окисного потенціалу шлаку, а підвищення концентрації оксидів з низьким
вмістом кисню зниження окисного і підвищенню відновного потенціалу.
Вивченню десульфуруючих можливостей шлаків приділяється велика
увага. Пов'язано це не тільки з необхідністю визначення можливості
шлаків

рафінувати

дослідниками,

метал

від

сіркопоглинаюча

сірки.

Як

здатність

відзначається
є

однією

з

багатьма
основних

характеристик шлаків, яка в тій чи іншій мірі відображає і інші їх якості структурний стан, в'язкі і міжфазні властивості, та й рафінуючі
можливості в цілому. Велика кількість наявних в літературі робіт по
даному питанню присвячені аналізу та оцінки сіркопоглинаючої здатності
оксидних систем CaO - Al2O3, CaO - SiO2, CaO - Al2O3 - SiO2 з
добавками MgO, FeO, і MnO [2]. Подібні шлаки складають основу

більшості доменних та сталеплавильних шлаків, а також шлаків
позапічного рафінування. Загальні принципи вибору шлаків, що
забезпечують високий ступінь рафінування металу від сірки, добре
відомі. Як видно з наведених на рис. 1.1. узагальнених з вищеназваних
джерел даних, це висока основність, тобто високий вміст таких оксидів як
CaO і MgO і низький вміст SiO2 і Al2O3. Крім того, більш високі
значення

сіркопоглинаючої

здатності

мають

шлаки

з

низьким

окислювальним потенціалом.

Рисунок 1.1- Вплив вмісту CaO на сульфідну ємність шлаків:
1 – СaO-SiO2; 2 – CaO-Al2O3;
3 - СaO-Al2O3-SiO2 (Al2O3:SiO2=3:1)
1.1.3 Рафінування металів шлаками
Перше місце в металургії займає виробництво металів на основі заліза,
тобто сталі. У сталеплавильному виробництві взаємодія шлаку з металом
має величезне значення і багато в чому ефективне використання
рафінуючої здатності шлаку визначає якість металу. За своєю сутністю
рафінування є переходом не бажаних для металу речовин в шлак. Такий
перехід

залежить від хімічного складу шлаку і характеризується,

зокрема, коефіцієнтом розподілу домішки між металом і шлаком. Одним з
найбільш поширених і добре відомих методів використання шлаків для
очищення металу від шкідливих домішок є технологія рафінування сталі
синтетичними шлаками. Суть її полягає в наступному: метал з

сталеплавильної печі зливається в ківш, куди попередньо був залитий в
необхідній кількості рідкий шлак певного складу. При цьому відбувається
інтенсивне перемішування шлаку з металом, прискорюються масообміні
процеси між взаємодіючими фазами і порівняно швидко досягається стан
близький до рівноважного. У результаті в металі знижується вміст кисню,
сірки і неметалевих включень. Так для вапняно-глиноземистого шлакуоснови, що складається з 56% CaO і 44% Al2O3, визначено вплив добавок
SiO2, MgO, Al2O3 і TiO2 на коефіцієнт розподілу сірки (LS) між шлаком і
металом .
Заміна частини CaO і Al2O3 оксидом магнію навпаки призводить до
деякого підвищення показника розподілу сірки. При вмісті у вапняноглиноземистому шлаку до 5 - 6% TiO2 його вплив аналогічно дії MgO,
однак подальше збільшення концентрації оксиду титану супроводжується
швидким зниженням величини LS. Що стосується Al2O3, то на відміну
від SiO2, негативний його вплив на коефіцієнт розподілу сірки між
шлаком і металом стає відчутним при добавках понад 10%. Дані, що
підтверджують це, наведені на (рис.1.2) з яких виявляється, що більш
ефективний перехід сірки з металу в шлак слід очікувати в добре
розкисленій

сталі.

Ці

результати

узгоджуються

з

пізнішими

дослідженнями тієї ж шлакової системи [48]. Згідно з висновками цієї
роботи, зробленими на основі аналізу та узагальнення великого масиву
даних, коефіцієнт розподілу сірки між шлаком і металом можна
визначити з виразу:
log LS  3,59( NCaO  0,1NMgO  0,8 N Al2O3  NSiO2 )  0,905log NFeO  4640 T  0,385 (1.1)

Цей вираз добре ілюструє вплив на перехід сірки з шлаку в метал як
співвідношення основних компонентів шлаку, так і змісту в шлаку оксиду
заліза, у свою чергу тісно пов'язаного зі степенем розкислення металу.

Рисунок 1.2- Залежність коефіцієнта розподілення сірки (LS)
від вмісту в металі алюмінію (а), кремнію (б) і вуглецю (в)
1.1.4 Електрошлаковий переплав
Серед великої кількості відомих в металургії методів і прийомів
використання шлаків для підвищення якості металів одними з тих, де
найбільш повно реалізуються їх рафінуючі можливості, є електрошлакові
технології. До них відносять різні технології плавки та обробки металів
рідкими шлаками, нагрівання яких здійснюється за рахунок перетворення
електричної енергії в теплову безпосередньо в самому шлаку. Тобто
шлаковий розплав грає роль підключеного до джерела живлення опору, в
якому при проходженні струму виділяється тепло (ефект Джоуля-Ленца). У
цьому

випадку

визначається

кількість
з

електроенергії,

перетвореної

на

теплоту,

виразу:
Q  I 2 R  U 2 / R  

де I - середньоквадратичний струм, А;
R - еквівалентний активний його опір,Ом;

 - час, с ;
U - прикладена напруга, В.

(1.2)

Подібний нагрів шлаку за рахунок виділяємого в ньому при протіканні
струму (джоулевого тепла) прийнято, як зазначалося вище, називати
електрошлаковим процесом.
Одним з найбільш поширених в металургійній практиці застосувань
електрошлакового процесу є розроблений в ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН
України метод електрошлакового переплаву (ЕШП). Суть його полягає в
плавці у водоохолоджуваній формі (кристалізаторі) під шаром шлаку
металевої заготовки, підключеної до джерела живлення і по якій до шлаку
підводиться електрична енергія (рис.1.3). Занурена в перегрітий шлак
металева заготовка - споживаний електрод поступово плавиться, краплі
металу проходячи через шар шлакового розплаву утворюють металеву ванну,
яка в міру затвердіння формує електрошлаковий зливок. Висока якість
металу ЕШП досягається за рахунок наступних основних факторів,
властивих даному способу плавки :
1. Спрямована поступова кристалізації металу при наявності порівняно
невеликої підігрітої зверху шлаком металевої ванни, що сприяє стриманню
розвитку в зливку дефектів усадочного і лікваційного характеру.
2. Рафінування металу шлаком від небажаних домішок, висока
ефективність якого досягається застосуванням відповідних шлаків і
розвиненою

поверхнею контакту шлак-метал на стадіях

плівкового

плавлення електрода, крапельного перенесення металу через шлак та
існування металевої ванни.
3. Формування бездефектної поверхні зливка внаслідок утворення між
його поверхнею і стінками форми шлакового прошарку.
У досягненні позитивного ефекту дії зазначених факторів важливе
значення мають фізико-хімічні властивості використовуваного шлаку.
Шлаковий шар, будучи елементом електричного кола, в якій електрична
енергія генерується в теплову, повинен володіти певним опором, від якого
залежить температура шлакової ванни та швидкість плавки.

Також шлак, який використовується повинен володіти великою
рафінувальною здатністю, тобто мати можливість поглинати і розчиняти
значну кількість небажаних домішок; бути основним регулятором хімічного
складу металу. Шлак також повинен мати певну температуру плавлення,
зазвичай на 50 - 100 градусів нижче температури плавлення переплавляємого
металу. Його щільність при робочій температурі повинна бути менше
щільності металу в рідкому стані.
Важливими для забезпечення оптимальних умов плавки та рафінування
є такі властивості шлаків як в'язкість, поверхневий натяг, міжфазний натяг на
границі з металом і неметалевими включеннями. Крім того, шлак повинен
захищати метал від взаємодії з атмосферою, бути негігроскопічним, не
містити дорогі й екологічно шкідливі компоненти. Всі ці властивості
визначаються складом шлаку.
При канонічній схемі електрошлакового переплаву, електрошлаковий
процес підтримується за допомогою одного або декількох металевих
електродів, які одночасно служать і струмопідвідними елементами та
об'єктами плавки, тобто ці електроди

витрачаються. У той же час при

електрошлаковій плавці та обробці металів нерідко, в силу тих чи інших
причин, виникає необхідність здійснювати нагрів шлаку без використання
плавкого електрода.

Рисунок 1.3- Схема ЕШП:
1 – витратний електрод; 2 – шлакова ванна;
3 – металева ванна; 4 – зливок; 5 – гарнісаж;
6 – кристалізатор; 7 – піддон; 8 – струмопідводи;
9 – трансформатор
1.1.5 Розвиток електрошлакової технології в Україні та світі
ЕШТ – комплекс зварювальних і металургійних технологій, що
базується на використанні електрошлакового процесу, основою якого є
виділення теплоти в синтетичному галоідно-оксидномушлаці під час
проходження крізь нього електричного струму.
Серед різних електрошлакових технологій (див. рис. 1.4, 1.5) провідне
місце займає електрошлаковий переплав (ЕШП).
Електрошлаковий переплав (ЕШП) – вітчизняний металургійний процес,
розроблений на початку 50-х років ХХ ст. в ІЕЗ імені Є. О. Патона НАН
України .
Цей процес якісної металургії, обумовлений різноманіттям позитивних
сторін. Поєднання технологічної гнучкості та ефективності забезпечило
ЕШП провідне місце серед інших методів СЕМ (методом ЕШП виплавлено
мільйони тонн різних марок сталей).
Ці показники та лідируюче положення у розвитку теорії та практики
забезпечило процесу ЕШП світове визнання. Слід за Україною, цей процес
застосовується та інтенсивно поширюється в багатьох розвинених, в
економічних відносинах, країнах (Китай, Японія, Корея, США, Франція і т.д.)
Широке використання в промисловості ЕШТ дозволяє успішно
вирішувати багато різних проблем отримання листових і сортових злитків із
легованих і високолегованих сталей і сплавів, литих і лито-зварних виробів із
металу високої якості для потреб як нових галузей техніки, так і тих, що
розвиваються.

У світі перша однофазна піч (дослідно-промислова) була збудована в
Україні в 1956 р., а з 1958 р. почалось промислове застосування печей
електрошлакового переплаву.
У 1963 р. за розробку та впровадження ЕШП авторам проекту було
присуджено Ленінську премію.
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Рисунок 1.4 – Різновиди електрошлакової технології.

Відцентрове
ВЕШЛ

Рисунок 1.5 – Схеми електрошлакових процесів, які відрізняються
комбінацією електродів та конструкцією, яка обмежує шлаковий розплав:
а - ЕШЗ; б - ЕШП (ЕШЛ); в - ПЕШО (ЕШР); г - ЕКЛ; ґ - ВЕШЛ;
д - електрошлаковий живильник; 1 - витратний електрод; 2 - невитратний
електрод; 3 - конструкція, яку розплавляють; 4 - охолоджувальна
конструкція; 5 - теплостійка конструкція; 6 - метал, який переплавлений в
електрошлаковому процесі; 7 - виливок; 8 - шлаковий розплав; 9 - метал,
який розплавлений іншим способом.
1.2 Сутність процесу електрошлакове литво (ЕШЛ)
Електрошлакове литво (ЕШЛ) — це метод отримання відливок
фасонних

виробів

(кристалізаторі)

на

у

водоохолоджуваній
основі

застосування

металевій

ливарній

електрошлакового

формі
процесу

плавлення електроду, що витрачається. На відміну від звичайного литва при
ЕШЛ передбачається одночасне безперервне приготування і витрачання
рідкого металу в єдиному з ливарною формою агрегаті.
На рис1.6. схематично представлений процес ЕШЛ.

Рисунок 1.6 - Схема електрошлакового лиття:
1-електрод, що витрачається; 2- шлакова ванна; 3- металева ванна;
4- виливок; 5-форма ливарні; 6-піддон.
При ЕШЛ повністю відсутня взаємодія рідкого металу з матеріалом
ливарної форми. Специфіка умов кристалізації металу у водоохолоджуваній
ливарній формі сприятливо позначається на будові електрошлакового
відливання. По-перше, відбувається посилене відведення тепла в донну
частину форми, що викликає наближення теплових потоків до осьового
напряму. По-друге, безперервне підведення тепла до верхньої частини
виливка здійснюється розплавленим і перегрітим електродним металом. Потретє, у зв'язку з відсутністю безпосереднього контакту металу виливка із
стінкою ливарної форми із-за шлакової скориночки, що утворюється між
ними, значно знижується відведення тепла в радіальному напрямі. Почетверте, шлакова ванна в ливарній формі грає роль, схожу з роллю теплової
надставки в звичайному

зливку. В результаті електрошлаковий виливок

відрізняється осьовою або радіально-осьовою кристалізацією.
Підвищений градієнт температур і направлене відведення тепла
сприяють формуванню у виливку стовпчастих кристалів, а осьова або
радіально-осьова спрямованість кристалів виключає можливість утворення в
структурі виливку місць слабкого місця і пов'язаних з ними тріщин. Усадкова

раковина в головній частині виливку, як правило, відсутня.
Завдяки рафінуючій дії шлакової ванни і сприятливим умовам
поступового наплавлення і кристалізації виливку, литий електрошлаковий
метал відрізняється високими властивостями. Хімічний склад сталі, що
переплавляється,

практично

не

змінюється.

Вона

очищається

від

неметалічних включення, шкідливих домішок і газів. Наприклад, в
конструкційних сталях загальна кількість включень знижується більш ніж в
два-три рази.

Електрошлакові виливки мають показники механічних

властивостей на рівні і вище за показники кованого металу відкритої
виплавки. Ударна в'язкість литого і деформованого електрошлакового металу
практично не залежить від ступеня деформації. Литий електрошлаковий
метал характеризується підвищеною тривалою міцністю в порівнянні з
початковим. В результаті підвищення чистоти металу по неметалічним
включенням його контактна втома підвищується в порівнянні з металом
відкритої виплавки. Литий електрошлаковий метал відрізняється значно
нижчою чутливістю до термічних ударів. За певних умов тепловідводу в
електрошлаковому виливку може мати місце зустрічна кристалізація.
Наявність подібної картини в металі звичайного литва є одній з причин його
знижених

властивостей.

Великий

ступінь

деформації

литого

електрошлакового металу породжує анізотропію механічних властивостей,
якою не мав литого електрошлакового металу. Таким чином, литий
електрошлаковий метал немає необхідності піддавати деформації,принаймні
значній, з метою поліпшення його властивостей.

Основна

перевага

методу ЕШЛ полягає в тому, що з його допомогою можна надати
конкретному виробу необхідну форму і одночасно забезпечити високу якість
металу. Метод ЕШЛ забезпечує геометричну форму литої заготівки, що
максимально наближається до розмірів готового виробу. В результаті
заготівка має мінімальні припуски на механічну обробку. Відсутність при
цьому у виливках прибуткових частин і систем літників істотно підвищує
вихід придатного.
1.3 Сутність процесу електрошлакове кокільне лиття (ЕКЛ)

Електрошлакове кокільне лиття - процес двостадійний: на початку в
електрошлаковій тигельній печі наплавляють ванну рідкого металу, а потім
заливають його разом із шлаком, який використовували для плавки, в кокіль,
рис 1.7 а,б

Рисунок 1.7 - Схема електрошлакового кокільного лиття:
1- електрод; 2 - шлакова ванна: 3 - металічна ванна;4 - тигель;
5 - кокіль; б – – гарнісаж.
Традиційну схему електрошлакового переплавлення /ЕШП/ витратного
електрода показано на рис.1.8.

Рисунок 1.8 - Схема процесу ЕШП:
1 - витратний електрод; 2 - кристалізатор;
3 - шлакова ванна; 4 - металічна ванна; 5 - піддон.
При ЕКЛ ливарну форму виносять за межу плавильної установки, але
заповнення і затвердіння в ній металу відбувається під шаром шлаку, який
брав участь у процесі плавки. Це означав, що шлак при ЕКЛ виконує ті самі
функції, що й при ЕШП та ЕШЛ, є джерелом теплоти, рафінуючим
середовищем при плавці, захищає метал від взаємодії з матеріалом форми,
/гарнісажна плавка/, металу з атмосферою і сприяє напрямленій кристалізації
відливка. Все це дає змогу одержувати методом ЕКЛ литі високоякісні

метали без збитку для його формолицювання.
При ЕКЛ розділенню металу і шлаку в ливарній формі сприяє висока
температура та рідкотекучість шлаку.

Рисунок 1.9 - Схеми електрошлакового кокільного литва.
ЕКЛ виконують за такими схемами:
1) із закріпленням кокіля на носку тигля, і з сумісним їх обертом при
зливанні металу /рис. 1.9,а/;
2) з установленням кокіля на носку тигля в горизонтальному положенні
на шарнірах /рис. 1.9,б/;
3) із стаціонарно поставленим кокілем і заливанням металу; в
кокіль через проміжний жолоб /рис. 1.9,в/.
1.4 Електрошлакова тигельна плавка (ЕШТП).
Сутність

цього

процесу

полягає

в

одержанні

накопиченні

електрошлакового металу у футерованому тиглі з наступним розливанням
цього металу разом зі шлаком у ливарну форму .
Відомі ж конструкції тигельних печей можно розділити по типу
плавильного простіру на 3 групи: з охолоджувальним плавильним простіром
(гарнісажні); з неохолоджувальним плавильним простіром (футерованні

вогнетривкими матеріалами); печі комбінованого типу. Сутєвими перевагами
порівняно з традиційними способами електрошлакового переплаву металу є
також і те, що в цьому випадку можуть використовуватись витратні
електроди будь-якого розміру і конфігурації. Так як витратні електроди
можуть бути застосовані зварені між собою відпрацьовані деталі, велика
листова обрізь, обрізь прокату і таке інше.
Навпаки при електрошлаковій накопиченій плавці об'єм ванни повинен
бути максимально можливим. В ідеальному випадку слід чекати повної
відсутності металевого гарнісажу на стінках тигля. Більше того необхідно,
щоб метал залишався в рідкому стані і в процесі розливки.
Дослідження процесу накопичення електрошлакового

металу в

охолоджувальному (гарнісажному) тиглі показало, що, якщо виконати його
повністю охолоджувальним (тобто використати звичний охолоджувальний
кристалізатор), то в ньому дуже тяжко забезпечити достатньо великий об'єм
металевої ванни. Накопичення рідкого електрошлакового металу доцільно
виконувати в частково або повністю футерованих тиглях.
Процес

електрошлакового

тигельного

переплаву

починається

з

наведення в тиглі шлакової ванни. При цьому розплавлення флюсу
проводиться безпосередньо у плавильному тиглі (твердий старт) або ж в
окремому тигель-ковші з наступною заливкою в плавильний тигель (рідкий
старт). Твердий старт не потребує спеціального обладнання для розплавлення
і транспортування рідкого флюсу, виключає витрати на придбання
графітових тигель-ковшів і графітових електродів, виключає операції по
заливці шлаку в плавильний тигель, а також втрати шлаку в графітовім
тигель-ковші і в заливочній лійці і інше. Крім того, при роботі з твердим
стартом, коли плавлення шлаку і прогрів тигля відбувається поступово,
футеровка плавильного тигля не відчуває таких теплових ударів, як при
заливці перегрітого рідкого шлаку, що суттєво (1,5-2 рази) підвищує її
стійкість.
Перевагою рідкого старту є попереднє розплавлення шлаку у
графітовому тиглі і може бути використовано для рафінування по сірці і
фосфору. Знижується небезпека підвищення вмісту водню в металі.

Подача витратних електродів в плавильний тигель відбувається
аналогічно тому, як це робиться в електрошлаковому переплаві. При цьому
витратний електрод кріпиться в електродотримачі установки, аналогічній
печі електрошлакового переплаву, і в міру сплавлення подається вниз.
Кускові шихтові матеріали або стружка подаються в процесі плавки.
Застосування того або іншого типу електроду визначається в основному
характером металу, що переплавляється.
1.5 Висновки, мета і задачі дослідження
1. Використання засобів СЕМ сьогодні дозволяє отримати метали і сплави,
властивості яких, фізико-механічні і експлуатаційні характеристики
відповідають сучасним вимогам промисловості і повністю задовольняють
різні специфічні потреби споживачів.
2. Постійно удосконалюються техніка і технологія електрошлакового
переплаву, розширюється сортамент металів і сплавів, що піддаються
переробці, постають питання щодо виготовлення нових агрегатів.
3. Доцільно проводити переплав
використанням електрошлакової

відходів

алюмінієвих сплавів з

технології. Так як шлак є не лише

джерелом тепла, але і рафінуючим середовищем, що дозволяє очищати
метал від неметалічних включення і небажаних домішок. Можливість в
широких межах варіювати складом шлаку і його температурою, вводити в
шлак по ходу плавки розкислювачі і рафінуючі добавки дозволяє активно
втручатися у фізико-хімічні процеси, що протікають в системі шлакметал. Завдяки цьому чиннику можна відновлювати метали з оксидів,
додавати або видаляти ті чи інші елементи.
Мета дисертаційної роботи – розробка на основі електрошлакового процесу
з невитратним електродом переробки некомпактних відходів алюмінієвих
сплавів з отриманням якісних металів.
Задачі досліджень:
- дослідити вплив складу шлаку на вміст легуючих елементів у сплавах, що
переплавляються;

- розробити склади шлакових композицій для плавки відходів алюмінієвих
сплавів, які забезпечують стабільність процесів та високу рафінуючу
здатність;
- дослідити якість металів, отриманих із відходів.

2 МЕТОДИКА ДОСЛІДІВ, УСТАТКУВАННЯ І МАТЕРІАЛИ
2.1 Установка електрошлакового переплаву А-550
2.1.1 Призначення
Установка призначена як для електрошлакової зварки, так і для
електрошлакового наплавлення. Установка складається із механізму подачі
(опускання) електроду з токопідводом і станиною, в середині якої вмонтована
пускорегульована електроапаратура.
Опускання електроду по мірі наплавлення здійснюється винтовим
приводом від електродвигуна постійного струму. Настройка механізму на
задану швидкість подачі електроду здійснюється змінними шестернями і
зміною числа обертів двигуна. Електрична схема установки дозволяє
автоматично підтримувати заданий режим плавлення.
2.1.2 Будова установки
Піч має несучу направляючу колону , по якій пересувається каретка
електродотримача. Для обмеження нижнього та верхнього переміщення
каретки встановлено кінцеві вимикачі у верхньому та нижньому крайніх
положеннях. Переміщення каретки проводиться з допомогою ходового
гвинта. Електрод,

що переплавляється,

кріпиться

в

електродотримачі

кліщового типу з гвинтовим зажимом. Наплавлення металу проводиться у
футеровану ємність з наступною розливкою металу по ливарним формам.
Регулювання

процесу

плавки

і

контроль

технологічних

параметрів

проводиться з пульту управління. Переплав електроду, що витрачається,
може проводитись як у ручному так і у автоматичному режимах.
Механізм переміщення каретки служить для подачі електрода з
робочою швидкістю вниз по мірі його оплавлення і для переміщення
каретки під час допоміжних операцій по установці та зняттю електрода з
маршовою швидкістю, яка більше робочої у 2.....3 рази. На печі А-550
переміщення

каретки

закріпленим

в

ньому

по

колоні

електродом

разом

з

електродотримачем

здійснюється

за

і

допомогою

електромеханічного приводу, що складається з двуступінчатого редуктора

та електродвигуна постійного струму. Швидкість переміщення електрода
знаходиться в межах 0.8....10 м/год, регулюється змінними шестернями,
що встановлені на редукторі

та потенціометром, що розташований на

пульті управління. Механізм зажиму електрода служить для утримання
заготовки,

що

сплавляється,

електричної енергії.

в

процесі

плавки

та

підводу

до

неї

Поворот тигля проводиться за допомогою кантувача,

який складається з лебідки, редуктора, електродвигуна, електромагнітного
гальма.
Рисунок 2.1 - Схема установки А-550:
1 – апаратна шафа; 2 – супорт; 3 – привод;
4 – пульт керування; 5 – колона; 6 - електродотримач

2.2 Матеріали, необхідні для реалізації процесу

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


добрий захист металу від впливу атмосфери .
До перерахованих вимог слід додати, що шлаки для ЕШП по можливості
не повинні містити дорогих дефіцитних компонентів. Всі ці вимоги на
практиці часто вступають в суперечність і створити шлаки повністю ним
відповідаючі практично неможливо. Проте у кожному конкретному випадку
можна підібрати такий шлак, який відповідатиме найважливішим вимогам.
Для легкого наведення шлакової ванни шлак повинен бути порівняно
легкоплавким і володіти високою електропровідністю в розплавленому
стані. Для підтримки стабільного електрошлакового процесу також необхідно,
щоб в розплавленому шлаці були присутні катіони перешкоджаючі
виникненню дугового розряду, крім того, температура кипіння шлаку або
окремих його компонентів повинна бути достатньо високої.
значною мірою задовольняє фтористий кальцій.

Цим умовам

Мінімальні швидкості наплавлення злитка можуть бути отримані при
використовуванні шлаків з малою теплопровідністю, тобто з високою
електропровідністю. До них відносяться шлаки, що мають низьку температуру
і що складаються з фторидів і хлоридів лужних і лужноземельних металів. Для
забезпечення мінімальної витрати електроенергії шлак навпаки повинен
володіти

високим електроопором.

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

Вона досягається в тих випадках, коли в

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

зору якнайкращими є безкисневі шлаки, що складаються

з фторидів і

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

якості

початкового

металу

використовується

відходи

інструментальних сталей, відпрацьовані деталі пресо-штампового обладнання,
сварені в витратні електроди. Маса окремих шматків не менше 20 кг. Хімічний
склад електродів повинен відповідати технічним умовам на готовий виріб і
підтверджуватися сертифікатом або вхідним контролем.
Для футеровкі плавильного тигля і заливальної воронки застосовуються
наступні матеріали:
 Цегла магнезито-хромітова ущільненна марки МУ-91 по ГОСТ 4689-74.
 Порошок диатомит по ГОСТ 24862-81.
 Азбестова прокладка.

 Скло натрієве содове марки Б по ГОСТ 13078-81.
Вогнетривка футерівка тигля має наступні складові частини:
 тигель утворює плавильний простір та визначає ємність печі. Форма тигля
повинна

забезпечити

зручність

проведення

металургійного

процесу,

мінімальні теплові втрати, досить високий ККД, достатню механічну міцність
в умовах феростатичного тиску та електродинамічного впливу рідкого металу;
 стрічкову кераміку (носок), призначену для створення струменю рідкого
металу при зливі його з тигля (шляхом нахилу). Носок викладають зі
стандартних прямих або фасонних графітових цеглин.
Робота футерівки тигля характеризується тяжкими умовами: тепловий,
корозійний та ерозійний вплив рідкого металу, хімічна корозія шлаку,
статичний тиск стовпа рідкого шлаку (до 20-40 КПа), механічні зусилля при
загрузці шихти. Тому тигель є одним з самих відповідальних елементів печі,
що в значній мірі визначає її експлуатаційну надійність. Матеріали для
футерування тиглю представлено в табл. 2.1

Таблиця 2.1 - Футерівка тигля
Матеріал

Елемент футерівки

Товщина шару, м

Магнезито-

Подина

0,345

хроміт(вогнетривкий шар)

Стінки

0,15

Діатоміт
(порошок)

Подина
Стінки

0,08
0,06

Азбест
(картон)

Подина
Стінки

0,015
0,01

Теплоізоляційний шар:

2.3

Розрахунок параметрів установки

Вихідні дані:
Вага виливків – 65кг
Матеріал – сплав АЛ25
ρМе тв.=2700 кг/м3
Таблиця 2.2 - Хімічний склад сплаву
Хімічний склад

Марка
сплаву

АЛ25

Si

Mn

Ni

11

0,3

0,8

-

-

-

13

0,6

1,3

Sn

Pb

Cr

до

до

до

0,2

0,1

0,2

Cu

Al

1,5

79,5

-

-

3

85,5

Fe

до
0,8

Таблиця 2.3 - Хімічний склад шлаку
Марка
шлаку
Соляний
шлак

Для

NaCl, %

KCl, %

60

40

Температура
плавлення,K
1023

раціонального вибору плавильного агрегату, необхідно визначити

температурний інтервал кристалізації заданого металу чи сплаву.
Температуру початку плавлення (Тс) обчислюємо з урахуванням хімічного
складу витратного електрода:
Тс=Тпл – Σ{(Тс)і·[n]}, К
де [n] – вміст елементу у витратному електроді , %

(2.1)

(Тс)і – питоме (на 1,0% вмісту елемента) зниження температури
плавлення чистого заліза (1812К).
Відповідно за цим рівнянням визначають і температуру кінця плавлення (Тл)
[5]:
Тл=Тпл – Σ{(Тл)і·[n]}, К

(2.2)

Визначення температури солідусу:
TC  1539  822  717C 

Визначення температури ліквідусу:
TЛ  1539  452  1090C 

Відношення температури поверхні рідкої ванни до температури плавлення
знаходиться в межах 1,1 для легкоплавких металів, в тому числі і для
заліза.[5]. Тому температура поверхні ванни рідкого металу:
Тпов = Тл·1,1 =1,1·1190=1200 C 
2.4 Розрахунок корисної потужності переплаву
Корисна потужність разом з потужністю теплових втрат складає загальну
потужність агрегату.
Корисна потужність (Ркор) витрачається на нагрівання металу до температури
плавлення (Тпл), його перегрівання (ΔТпер = Тпов – Тпл) і складає:
Ркор = [Cтв(Тпл - Тп)+q+Cр+ΔТпер]·Мпл, кВт

(2.3)

де Тп – початкова температура металічної шихти, К;
C

тв

– середня теплоємність твердого металу в інтервалі температур

(Тп - Тпл), кДж/(кг·К);
q - питома теплота фазових переходів першого роду, кДж/кг;

Ср – теплоємність рідкого металу, кДж/(кг·К);
Мпл – масова швидкість плавки, кг/с.
Враховуючи, що температура перегрівання складає:
ΔТпер = Тпов – Тпл ,

C

(2.4)

ΔТпер =1796,03 – 1632,75 = 163,28
Отже, корисна потужність складає:
Ркор=[0,6(1090-20)+260+0,75+109]ּ65=63 кВт·год/т
2.5 Визначення геометричних розмірів робочого простору
При заданій місткості необхідний об’єм металічної ванни (Vв.ме)
визначається за масою рідкого металу:

Vв.Ме 

Vв.Ме 

М Ме. Ж

 Ме. Ж

, м3
(2.5)

65
 0,024 м 3
2700

Кратність шлаку при ЕШТП складає (0,15 – 0,18) маси рідкого металу:

шл  kшл  М Ме. Ж

(2.6)

Тобто , обравши kшл=0,16, отримуємо кратність шлаку:

шл  0,16  65  10,4
Оптимальний коефіцієнт заповнення тигля знаходиться в межах kз.т =0,4 –
0,6, тобто при kз.т.=0,5:

k З .Т 

Fел
d
 0,886  ел
FТ
аТ

де αТ - сторона квадрата плавильного простору тигля. тa
З конструктивних міркувань приймаємо αТ=400 мм

(2.7)

Отже,

d ел  0,56  0,4  0,22 м

Зазор між електродом та стінкою тигля складає:



aT  d ел
, мм
2



400  220
 90 мм
2

(2.8)

Для реалізації бездугового процесу електрошлакової технології висота
шлакової ванни повинна дорівнювати:

(2.9)

Занурення електрода в шлакову ванну:

hшл ел  0,4...0,5 d ел

,м

(2.10)

hшл ел  0,4  0,22  0,088 м
Відповідно об’єм шлакової ванни за даних умов (без електроду) дорівнює:

Vшл .в  FT  hшл

Vшл .в  0,16  0,2  0,032 м3
і маса шлаку складає:

M шл  kшл  М Ме. Ж

(2.11)

M шл  0,16  65  15кг
Об’єм шлакової ванни з зануреним електродом скадає:

(2.12)

Vшл-ел=Vшл + hшл-ел·Fел., м 3
3

Vшл-ел=0,032+ 0,09·0,038=0,034 м
а її висота:

H шл ел 
H шл  ел 

Vшл ел
,м
FT

(2.13)

0,035
 0,2 м
0,16

Висота металлу в тиглі, відповідно:

H Meел 
H Meел 

VMe
,м
FT

(2.14)

0,024
 0,15 м
0,16

Висота тигля складає :

H T  1,2...1,3H шл  Me  H Me 

(2.15)

HT  1,3  0,2  0,15  0,45
Довжина частини витратного електроду, що оплавляється:

l ел 

4 E

  d ел   Me.тв
2

l ел  1,27

 1,27

Е
d ел   Me.тв

65
2

0,22 ел  2700 Me.тв

2

,м
(2.16)

 0,65 м

Необхідна загальна довжина електроду з урахуванням довжини огарка (lог)
складатиме:

L
 lог  lел
ел
L
 0,5  0,65  1,15м
ел

(2.17)

Рисунок 2.2 Ескіз тигля печі А-550 :
1-тигель; 2 – азбест; 3 – діатоміт; 4 – магнезит;
5 – подовий електрод; 6 –невитратний графітовий єлектрод;
7 – шлак; 8 - метал

3 ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
При проведенні експериментів щодо електрошлакової плавки відходів
алюмінієвих сплавів використовували стружку та дрібні обрізки сплавів
АЛ25, Д16 і АМг2 (табл. 3.1). Основні експерименти проводили з
алюмінієвим поршневим сплавом АЛ25, як найбільш високолегованим із
представлених у табл.1. Ці сплави широко застосовуються при виготовленні
багатьох відповідальних деталей, наприклад в машинах контактного
стикового зварювання.
Таблиця 3.1 - Хімічний склад відходів алюмінієвих сплавів
Вміст легуючих компонентів і домішок, % мас.
Si
Cu
Mg
Ni
Mn
Ti
Fe
Zn
10,5
1,8
1,3
0,95
0,35
0,056
0,6
0,5
АЛ25
основа
10,0-13,0 1,5-3,0 0,8-1,3 0,8-1,3 0,3-0,6 0,05-0,2
≤0,8
≤0,5
0,2
4,0
1,7
0,02
0,6
0,04
0,4
0,25
Д16
основа
≤0,5
3,8-4,9 1,2-1,8
≤0,1
0,3-0,9
≤0,1
≤0,5
≤0,3
0,15
0,05
2,6
0,3
0,02
0,25
0,08
АМг2 основа
≤0,4
≤0,1
1,8-2,8
0,2-0,6
≤0,1
≤0,4
≤0,2
У чисельнику – вміст елементів у конкретному сплаві, в знаменнику – вміст
елементів згідно зі стандартами (ГОСТ 1583-93 на сплав АЛ25 і ГОСТ 4784-74 на сплави
Д16 і АМг2)
Сплав

Al

Відомо, що при плавці і обробці алюмінію та його сплавів у
промисловості використовуються соляні шлакові композиції. Тому для
проведення

експериментальних

плавок

стружки

сплаву

АЛ25

були

підготовлені соляні шлаки, які зазвичай використовуються в промисловості
при плавці та обробці алюмінію і його сплавів, на основі хлориду натрію
(NaCl), як самого доступного і дешевого матеріалу, з добавками для
зниження температури плавлення хлориду калію (KCl). Для надання шлакам
рафінуючих властивостей додавали кріоліт (Na3AlF6). Склад шлаків
наступний: №1 – NaCl - 60%, KCl – 40% та №2 – NaCl - 52%, KCl - 38%,
Na3AlF6 – 10%.
Для електрошлакової переробки відходів алюмінієвих сплавів була здійснена
модернізація існуючого обладнання.

При цьому, в першу чергу була визначена технологічна схема плавки
таких матеріалів. Із числа існуючих різновидів переробки некомпактної
шихти,

вибрана

футерованій

плавка

ємності,

в
як

найменш енерговитратна і яка
дозволяє накопичувати метал у
рідкому

вигляді

Зважаючи
Рисунок 3.1 - Технологічна схема плавки
алюмінієвих сплавів :
1 – вогнетривка футерівка; 2- теплоізоляційна
засипка; 3 – шлакова ванна; 4- металева ванна;
5 – донний струмопідвід; 6 – бункер із шихтою;
7 – невитратний електрод; 8 – струмінь рідкого
металу; 9 - виливниця

на

(рис.3.1).

температурні

умови

процесів

електрошлакової
відходів

даних

властивості

переробки
сплавів,

металів,

що

підлягають переплаву, стійкість

вогнетривких матеріалів до дії шлаків, що використовуються при цьому,
футерівку тигля для плавки відходів алюмінієвих сплавів - із шамотної цегли
(рис. 3.1).
Спосіб випуску розплавленого металу при електрошлаковій плавці
багато в чому залежить від різниці між густинами металевого та шлакового
розплавів. Тому випуск рідкого алюмінію здійснюють окремо від шлаку
через отвір у нижній частині тигля (рис. 3.1 ).
Експерименти проводили на електрошлаковій установці типу А550 з
установленою потужністю трансформатора 138 кВ·А. Дана установка
використовувалась

для

плавки

відходів

груп

кольорових

сплавів,

змінювалась лише плавильна ємність. Відповідно до загально прийнятих
методик, визначали хімічний склад отриманого в результаті плавок металу,
вміст у ньому газів і неметалевих вкраплень, а також його службові
характеристики (деякі механічні і фізичні властивості).
3.1 Дослідження металургійних особливостей електрошлакової
плавки відходів алюмінієвих сплавів.
Дослідження металургійних особливостей електрошлакової плавки
відходів алюмінієвих сплавів полягало в розробці оптимального складу
шлаку, здатного забезпечити стабільність протікання процесу, збереження

хімічного складу металу, що переплавляється і його рафінування від
неметалевих домішок (оксидних плівок) та газів. Плавки проводили з
використанням соляних шлаків, склад яких приведено вище в попередньому
розділі.
Результати аналізу хімічного складу алюмінієвого сплаву, виплавленого
під даними шлаками (табл.3.2), показали, що в металі знижується вміст
магнію,

особливо

при

плавці

під

шлаком

№2.

Пояснюється

це

перерозподілом магнію між контактуючими фазами (металом і шлаком) та
протіканням обмінної реакції (3.1) між цим елементом і фторидом алюмінію
в шлаку (як складової кріоліту). Для попередження цього необхідно
підвищувати активність магнію в шлаку, шляхом додавання до нього
компонентів, що містять цей елемент.
2(AlF3) +3 [Mg] = 3(MgF2) + 2[Al]
(3.1)

Таблиця 3.2 - Хімічний склад отриманого алюмінієвого сплаву
№
шлаку
1
2

Час витримки
металу під
шлаком, хв.
5
15
30
5
15
30

Вміст основних компонентів, % мас.
Al
основа
основа
основа
основа
основа
основа

Si
10,5
10,5
10,7
10,5
10,5
10,4

Cu
1,8
1,82
1,8
1,8
1,82
1,81

Mg
1,0
0,75
0,67
0,42
0,37
0,28

Ni
0,94
0,95
0,95
0,96
0,95
0,95

Mn
0,35
0,35
0,33
0,35
0,34
0,34

Ti
0,056
0,055
0,055
0,055
0,055
0,054

Домішки,
% мас.
Fe
Zn
0,49
0,5
0,51
0,5
0,52
0,5
0,5
0,5
0,5
0,48
0,54
0,48

На основі термодинамічних даних взаємодії магнію з фторидом
алюмінію (реакція 3.1) виконаний аналіз розподілу магнію в системі шлак –
алюмінієвий сплав. Константа рівноваги K p реакції (1) має вигляд:
Kp 

a(3MgF3 )  a2Al 
a2AlF3   a3Mg 

,

(3.2)
де a( MgF3 ) , a( AlF3 ) і aMg  , a Al  - активність фторидів магнію і алюмінію в шлаку
та магнію і алюмінію в металі відповідно.

Із урахуванням природи соляних шлаків, як іонних розплавів, і даних
щодо активності магнію в алюмінії, вираз (3.2) можна записати наступним
чином:
Kp 

N 3MgF2 
N (2AlF3 )  N 3Mg 

,

(3.3)
де N  MgF2  , N ( AlF3 ) , N Mg  - мольні долі фториду магнію, фториду алюмінію в
шлаку та магнію в металі відповідно.
Із виразу (3) мольна доля фториду магнію становить:
N  MgF2   3 K p  3 N  AlF3    N Mg 
2

(3.4)
Мольні долі фториду алюмінію в шлаку та магнію в металі знаходимо за
формулою:
N 
i

ni
ni  n j  nk  

,

(3.5)
де N i - мольна доля компонента i ; ni , n j , nk - числа молей компонентів.
Константу рівноваги K p визначаємо за відомою формулою:
ln K p 

 G 0
,
RT

(3.6)
де G 0 - зміна енергії Гіббса;
R

-

універсальна

газова

стала;
T - температура процесу.

Значення
реакції

(1)

GT0

згідно

для
з

літературними даними, при
Т=1200К
Рисунок 3.2- Взаємозв'язок між концентраціями
магнію в металі та шлаку, в залежності від
вмісту кріоліту (Na3AlF6): 1 – 5%; 2 – 10%; 3 –
15%.

(приблизна

температура соляного шлаку

при електрошлаковій плавці сплаву АЛ25), дорівнює:
кДж/моль

Mg*.

Згідно

з

проведеними

0
G1200
 121

розрахунками

визначений

взаємозв'язок між концентраціями магнію в металі та шлаку, в залежності від
вмісту кріоліту в останньому, який графічно відображено на рис.3.2.
На основі отриманих розрахункових даних вибрані нові шлакові
композиції, в яких у якості магнійвміщуючого компоненту використовували
карналіт (KCl·MgCl2) (табл. 3.3), і проведені додаткові експерименти для
уточнення поведінки магнію. Експериментальними даними підтверджено, що
вміст магнію в алюмінієвому сплаві АЛ25 залежить від концентрацій
карналіту і кріоліту в шлаку (рис. 3.3) і зберігається в регламентованих
межах (0,8-1,3 %) при співвідношенні KCl·MgCl2 до Na3AlF6 як (1,2 – 1,7) : 1.
Таблиця 3.3 - Експериментальні шлаки для плавки відходів сплаву АЛ25
№ п/п
3
4
5
6
7
8
9

NaCl
53
51,5
49
48,5
48
47,5
47

KCl
35
34,5
33
32,5
32
31,5
31

Na3AlF6 KCl∙MgCl2
5
7
5
9
10
8
10
9
10
10
10
11
10
12

№ п/п
10
11
12
13
14
15
16

NaCl
44
45
44
43,5
44
42
40

KCl Na3AlF6 KCl∙MgCl2
29
10
17
29,5
11
14,5
28,5
11
16,5
28
11
17,5
29,5
12
14,5
28
12
18
27
15
18

У процесі проведення експериментів виявлено, що при введенні в шлак
понад 18% карналіту порушувалася стабільність процесу, очевидно внаслідок
збільшення електропровідності шлаку, а також спостерігалося підвищене
димоутворення при випаровуванні KCl·MgCl2. Тому доцільно обмежитися
концентрацією карналіту в шлаку
на указаному рівні.
Також
складу

досліджено

шлаку

на

вплив
якість

виплавленого металу, зокрема на
його

газонасиченість

забрудненість

та

неметалевими

вкрапленнями.
Рисунок 3.3- Залежність вмісту магнію в
сплаві АЛ25 від співвідношення між
карналітом і кріолітом

Газонасиченість
за

балом

визначали

пористості

на

макрошліфах (рис. 3.4), а забрудненість за зломом зразків (рис. 3.5). На даних
рисунках представлені найбільш характерні зразки з алюмінієвого сплаву.
Установлено, що найбільш пористим є метал, що виплавлений із
використанням шлаків №1 і №4. Пояснюється це відсутністю або низьким
вмістом у них рафінуючого компонента – кріоліту. За шкалою

ВИАМ

пористість металу відповідає 4-5 балу. Навпаки, алюмінієвий сплав,
виплавлений під шлаками №2, №9, №11 і №16, у яких вміст кріоліту складав
10-15%, є більш щільним, з мінімальною кількістю пор, а в деяких випадках
вони відсутні взагалі. За шкалою ВИАМ пористість цого металу оцінюється в
1 бал.

шлак № 1

шлак № 2

шлак № 1

шлак № 2

Рисунок 3.5. Злам металу, виплавленого зі
стружки під різними шлаками

шлак № 4

шлак № 9

шлак № 4

шлак № 9

шлак № 11

шлак № 16

шлак № 11

шлак № 16

Рис.4. Пористість металу, виплавленого із
стружки під різними шлаками

Про незадовільну якість алюмінієвого сплаву, виплавленого під
шлаками №1 і №4 свідчать і злами зразків, на яких спостерігаються місця
накопичення оксидних вкраплень та рихлість. Метал, виплавлений під
шлаками

№2,

№9,

№11

і

№16,

характеризується

щільною

дрібнокристалічною будовою. Злами в даному випадку мають рівномірний
світло-сірий відтінок, що свідчить про низький вміст у металі оксидних
вкраплень і газів.
Таким чином установлено, що для ефективного рафінування сплаву
АЛ25 від неметалевих вкраплень і газів в шлак необхідно додавати кріоліт, а
для збереження магнію в нормованих межах - карналіт. Кількість цих
компонентів, виходячи з результатів проведених досліджень, повинна
складати 10-15 і 12-18% відповідно.
На підставі проведеного комплексу досліджень для плавки відходів
алюмінієвого поршневого сплаву АЛ25 розроблено соляний шлак складу, %:
NaCl – 44…48; KCl – 25…30; Na3AlF6 – 10…15; KCl·MgCl2 - 12…18, який
забезпечує стабільне ведення процесу, збереження хімічного складу металу
та ефективне його рафінування від неметалевих домішок і газів.
Рекомендовано використовувати даний шлак також для плавки інших
алюмінієвих сплавів зі вмістом магнію до 2,5%.

Для підтвердження цього були проведені додаткові експериментальні
плавки відходів сплавів Д16 і АМг2. Результати хімічного аналізу
отриманого металу приведені в табл. 3.5. Як видно, за вмістом основних
легуючих елементів, в тому числі і магнію, отримані сплави повністю
відповідають вимогам стандарту (ГОСТ 4784-74 на сплави Д16 і АМг2).
Вміст шкідливих домішок не перевищує допустимих меж.
Таблиця 3.4 - Хімічний склад алюмінієвих сплавів
№

Початковий

Вміст легуючих компонентів і домішок, % мас.

п/п

сплав

Al

Mg

Mn

Cu

Si

Ni

Тi

Fe

Zn

1

Д16

основа

1,6

0,6

4,0

0,24

0,02

0,04

0,4

0,12

2

Д16

основа

1,7

0,53

3,8

0,22

0,02

0,04

0,36 0,26

3

АМг2

основа

2,5

0,27

0,05

0,15

-

0,02

0,2

4

АМг2

основа 2,63

0,3

0,05

0,2

-

0,02

0,27 0,08

0,06

3.2 Технології електрошлакової плавки некомпактних відходів
алюмінієвих сплавів.
Переробку некомпактних відходів алюмінієвих сплавів (АЛ25, Д16,
АМг2) здійснювали в плавильній ємності з об’ємом робочого простору 58
дм3

і

шамотною

футерівкою.

Схема

живлення

печі

однофазна

одноелектродна з донним струмопідводом. Верхнім струмопідводом був
невитратний металевий електрод, що охолоджується водою, з графітованим
наконечником.
Плавки починали з наведення в тиглі шлакової ванни з твердого старту.
Для цього використовували соляний шлак наступного складу: NaCl – 45,5%;
KCl – 26,5%; KCl·MgCl2 - 16%;
Na3AlF6 - 12%. Електричні режими
на цьому етапі були такими: U=2832В; І≈1600А. Потім на розігріту до
температури 1153-1173 К шлакову
ванну поступово порціями по 0,5-0,7
Рисунок 3.6 - Чушкові заготівки з алюмінієвих

кг подавали шихту. Указана температура шлаку досягається при потужності
400-450 кВт, яку було прийнято оптимальною для даного процесу, так як при
цьому забезпечується швидке, з мінімальним окисленням розплавлення
шихти і висока продуктивність процесу. Електричні режими за такої
потужності були наступними: U=25-27В; І=1650-1700А. Час плавки
алюмінієвих відходів (до заповнення тигля) складав приблизно 60 хв. Після
закінчення плавки метал витримували 5-7 хв, доводячи його температуру до
прийнятих температур заливки відповідних алюмінієвих сплавів.
У результаті цих плавок отримані стандартні чушкові заготівки вагою
близько 15 кг (рис. 3.6) та визначені основні технологічні параметри процесу,
а саме: продуктивність печі 100 – 120 кг/год., витрати електроенергії 450 500 кВт·год/т, витрати шлаку 10-15 % від маси металу, витрати графітових
електродів 8 кг/т, вигар металу 2 - 4 %.
Таблиця 3.5 - Хімічний склад чушкових алюмінієвих заготівок
№ п/п
1
2
АЛ25
початковий
1
Д16
початковий
1
АМг2
початковий

Вміст основних компонентів та домішок, % мас.
Al
Si
Cu
Mg
Ni
Mn
основа
10,5
1,7
1,1
0,8
0,3
основа
10,3
1,74
1,2
0,95
0,33

Ti
0,055
0,05

Fe
0,6
0,7

Zn
0,5
0,5

основа

10,5

1,8

1,3

0,95

0,3

0,056

0,6

0,5

основа

0,18

4,1

1,5

0,02

0,57

0,04

0,4

0,27

основа

0,2

4,0

1,7

0,02

0,6

0,04

0,4

0,25

основа

0,22

0,05

2,45

-

0,28

0,02

0,3

0,1

основа

0,15

0,05

2,6

-

0,3

0,02

0,25

0,08

а

б

Рисунок 3.7- Макроструктура (а) і злам зливка (б) зі сплаву АЛ25.

Окрім цього, визначені деякі механічні властивості сплаву АЛ25,
отриманого з відходів, такі як твердість, межа міцності, межа текучості та
відносне подовження. Установлено, що вони знаходяться на рівні, які
рекомендовано ГОСТ 1583-93 що, в свою чергу, підтверджує високу якість
даного металу.
Таблиця 6 - Механічні властивості сплаву АЛ25
Сплав АЛ25

σв, МПа

НВ

Із відходів (стружки)

190

92

ГОСТ 1583-93

≥ 186

≥ 90

ВИСНОВКИ
У процесі виконання роботи здійснена модернізація стандартного
електрошлакового обладнання для переробки некомпактних відходів
алюмінієвих сплавів .
Розроблена технологія електрошлакової плавки некомпактних відходів
алюмінієвих сплавів, що містять магній, таких як АЛ25, Д16 і АМг.
Рекомендовано використовувати для цього соляний шлак складу % : NaCl
– 44…48; KCl – 25…30; Na3AlF6 – 10…15; KCl·MgCl2 - 12…18.
У результаті переробки отримані виливки з даних алюмінієвих сплавів із
низьким вмістом неметалевих вкраплень і газів.

4 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ

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

(4.1)

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

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

відрізняється

точністю

розрахунків,

привабливістю

та

дружелюбністю інтерфейсу/
Інтерфейс програми представлено на рис. 4.1, а її програмний код – в
додатку .

Рисунок 4. 1 – Інтерфейс програми

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

та

ефективних

видів

обробок

металів.

Водночас

із

впровадженням нових технологій, слід чітко дотримуватись усіх вимог щодо
охорони праці. Саме тому надзвичайно важливе значення відіграє питання
створення належних умов для праці, що в свою чергу дозволить знайти
потенціальні фактори ризику, зберегти здоров'я людей, підтримувати на
належному рівні їх працездатність.
У даній науковій роботі досліджувався електрошлаковий процес утилізації
алюмінієвих

сплавів. Експериментальна частина роботи проводилась в

лабораторії дослідного заводу спеціальної електрометалургії ІЕЗ ім. Е.О.
Патона. Під час виконання роботи було використане таке устаткування:
- Установка А-550;
- Додаткові контрольно-вимірювальні прилади.
Небезпечні та шкідливі чинники на об'єкті:
- недостатня освітленість;
- можливість ураження електричним струмом;
- гаряча оснастка.
Мета даного розділу цієї роботи - проаналізувати умови праці,
шкідливі

та

небезпечні

виробничі

фактори

при

проведенні

експериментальної частини та надати рекомендації по їх усуненню.
5.2 Аналіз приміщення за площею та об'ємом
Лабораторія має наступні розміри: довжина - 20м, ширина - 12м, висота
стелі - 8м. Тобто приміщення технологічної ділянки має площу 240м2, об'єм
лабораторії – 1920 м3. У лабораторії розташовані робочі місця для п’яти
чоловік. Отже, на одну людину приходиться 48 м2 площі і 384 м3 об'єму

лабораторії, що відповідає будівельним нормам згідно СНиП2.09.02-85
площа виробничого приміщення, що приходиться на одного співробітника,
повинна бути не меншою за 4,5м2, а об'єм виробничого приміщення, що
приходиться на одного співробітника - не меншим за 15,5м3. План-схема
лабораторії приведена на рис.5.1.[17].

Рисунок 5.1 План-схема лабораторії
5.3 Аналіз освітленості приміщення
Нормальні умови роботи забезпечуються при достатньому освітленні
робочих зон. Робочі зони освітлюються так, щоб робітник добре бачив
процес роботи, не напружуючи при цьому зір і не нахиляючись до
інструментів та ділянок установки менше ніж 0,5м.
Для підвищення активності людини та її працездатності були
використані оптимальні світлові умови.

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

штучному

освітленню

лабораторії.

Штучне

освітлення

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

100 

So e  K j  

 Kз;
Sn
 r

(5.1)

Звідси знаходимо е.
e

100  So    r
,
S n  K з    Kз

(5.2)

де Sn=240 м 2 - площа приміщення;
Kз=1,2 – коефіцієнт запасу;
η = 15 – світлова характеристика вікон;
So= 13,5 м 2 - площа вікна;
Kзд=1,1 – затінення сусідніми будівлями;
τ0 – загальний коефіцієнт світо пропускання.
τ0 =τ1 ∙τ2 ∙τ3 ∙τ4 ∙τ5

(5.3)

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

е=

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

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

(за

ДБН

В.2.5-28-2006).

Отже,

лабораторне

приміщення

не

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

Рисунок 5.2 Схематичне зображення розташування світильників.
Знаходимо фактичну освітленість лабораторії Еф

Eф 

N  n Ф п 
S  k3  Z

(5.4)

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

Коефіцієнт запасу k3 приймаємо рівним 1,5 [1], виходячи із того, що
лабораторія має повітряне середовище, яке містить не більше 6,0 мг/м3 пилу.
Забезпечення потрібної освітленості в лабораторії виконуємо методом
світлового потоку:
Коефіцієнт використання світлового потоку η є функцією від індексу
приміщення та коефіцієнту відбиття від стелі ρп та стін ρс:
η=f (i,ρ від)

(5.5)

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

i

A B
H c  ( A  B)

(5.6)

де А - ширина приміщення, м;
В - довжина приміщення, м;
H c - висота підвісу світильників над освітлюваною поверхнею, м.

У нашому випадку маємо:

i

20 12
 0,9375
8  (20  12)

Світильники в лабораторії розташовані рядами. Із світлотехнічної
таблиці знаходимо коефіцієнт використання світлого потоку η=0,42[23].

Eф 

24  4  2600  0,42
 396 лк
240 1,5 1,1

Розраховане

значення

освітленості,

яке

створюється

всіма

світильниками становить лише 396 лк, що відповідає встановленому по ДБН
В.2.5-28-2006 для аналітичних лабораторій для горизонтальної площини рівні
в 300 лк.
5.4 Аналіз мікроклімату приміщення
Оптимальні показники мікроклімату розповсюджуються на всю робочу
зону приміщень, допустимі – на постійні і непостійні робочі місця робочої
зони. Допустимі показники встановлюються у тих випадках, коли із
технологічних, технічних та економічних причин неможливо забезпечити
оптимальні норми. Рік розділяють на теплий і холодний періоди. Холодний
період року характеризується середньодобовою температурою зовнішнього
повітря +10°С і нижче. Теплий період року - температурою понад +10 °С.
Категорія важкості виконуваних робіт – Легка, Ιб, тобто, робота, що
виконується сидячи, стоячи або пов’язані з ходінням, та супроводжується
деякими

фізичним

напруженням.

Згідно

ДСН3.3.6.042-99

допустима

температура у виробничому приміщенні повинна складати 17-28°С,
допустима вологість повітря в приміщенні не більше 75%, допустима
швидкість руху повітря в приміщенні - не більше 0,2м/с. Мікроклімат у
лабораторії відповідає нормам ДСН 3.3.6.042-99 для приведеної вище
категорії виконуваних робіт.
У приміщенні лабораторій підтримуються параметри мікроклімату
відповідно до даних норм (табл.5.1) [2].
Зазначені параметри підтримуються за допомогою опалення, згідно
СНиП2.04.05-85 (для адміністративних приміщень опалення водяне з
радіаторами), проточною повітряною вентиляцією.
Досягнення оптимальних параметрів мікроклімату та складу повітря
можливо лише при забезпеченні належного повітрообміну.
Приміщення має витяжну вентиляцію, котра забирає підігріте повітря
приміщення від установки.

Таблиця 5.1 - Допустимі та фактичні значення мікроклімату в дослідницькій

0,1

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

0,15

Для зменшення температури в теплий період року
встановити

мікроклімат

≤0,2

впливають на

повітря, м/с

Додаткові фактори, що

швидкість руху

Фактична

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

Допустима

Допустима

Фактична

%
Допустима

, °С
Фактична

року

Температура Вологість,

Допустима

Період

Категорія робіт

лабораторії:

Водяне
опалення
Витяжна
вентиляція
необхідно

6 кондиціонерів типу БК 1500. Для підтримки балансу

приміщення по вентиляції в холодний період року, необхідно організувати
подачу теплого повітря з калориферів до кімнати.
Інфільтрація

(неорганізований

повітрообмін)

відбувається

через

нещільність віконних рам, дверей та через пори матеріалів конструктивних
елементів будівлі (стін, стелі).
5.5 Пожежна безпека
За “Типовими правилами пожежної безпеки для промислових
підприємств”, а також згідно ОНТП 24-86 дане виробництво відносять до
категорії Г, так як в технологічному циклі використовують матеріал в
розплавленому стані.
Згідно з ПУЭ-84 клас П-IIа - зони приміщень, в котрих є тверді,
волокнисті горючі речовини. Горючий пил і волокна не виділяється [3].
Ступінь вогнестійкості будинку - II згідно СНиП2.01.02-85.

Протипожежні норми. Передбачено два евакуаційних виходи зі
службового приміщення, ширина дверей - 1,3м висота - 2м, відстань від
найбільш віддаленого робочого місця до найближчого виходу - 7,5м.
В споруді передбачені наступні заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки:
1)

технічні

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

відповідно

до

вимог

правил

пристрою

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

організаційні:

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

режимні:

- обмеження числа осіб, що здійснюють експлуатацію устаткування;

- заборонено вільний проїзд і вільну стоянку на території ІЕЗ транспортних
засобів;
- виділено визначені місця для паління.
У приміщенні лабораторії установлені 4 пожежних сигналізатори ИП105, сигнал з яких надходить на основну панель пожежної сигналізації.
Сигналізатори ИП-105 спрацьовує на підвищення температури до t=72 °С. У
коридорі знаходиться пожежний кран, із приєднаним пожежним рукавом.

Рисунок 6.3 План евакуації
5.6 Електробезпека
Електробезпека - система організаційних і технічних заходів і засобів
забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного
струму електричної дуги, електричного поля і статичної електрики.
Електротравма – це травма, викликана дією електричного струму або
електричної дуги [3].

Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електричним
струмом, діляться на три групи: електричного характеру, неелектричного і
чинники виробничого середовища.
Основні чинники електричного характеру це величина струму через
людину напруга, під яку вона попадає та опір її тіла, рід і частота струму.
Величина струму через людину безпосередньо і найбільшою мірою впливає
на тяжкість ураження електричним струмом.
Гранично допустимий струм через людину при нормальному режимі
електроустановки не повинен перевищувати 0,3 мА для перемінного стуму і
1мА для постійного. Зі зростанням сили струму небезпека ураження ним тіла
людини зростає.
Гранично допустима напруга для людини при нормальному режимі і
електроустановки не повинна перевищувати 2-3 В для перемінного 8 В для
постійного. Враховуючи багато функціональну залежність опору людини від
великої кількості чинників, при оцінці умов небезпеки ураження людини
струмом опір тіла людини вважають стабільним, лінійним, активним і рівним
1000 Ом.
Основні чинники неелектричного характеризує шлях струму через
людину, індивідуальні особливості і стан організму людини, час, раптовість
дії струму.
Чинниками

виробничого

середовища є температура

повітря

в

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

небезпекою

враження

електричним

струмом

приміщення

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

доторкання

людини

до

неструмопровідних

частин

електроустановки і до металоконструкцій, що мають контакт з землею, але зі
струмопровідною (бетонною) підлогою.
Причинами ураження електричним струмом можуть бути:

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

(огородження

струмонесучих

частин,

що

передбачено

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

захисту

людей

від

ураження

електрострумом

внаслідок

пошкодження ізоляції і переході напруги на струмопровідні частини машин,
механізмів, інструментів тощо застосовують занулення.
Занулення — це навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним
провідником металевих струмонепровідних частин, які можуть опинитися
під напругою (корпуси електроустаткування, кабельні конструкції, сталеві
труби тощо).[15]
Метою занулення є усунення небезпеки ураження людини під час
пробою на корпус обладнання однієї фази мережі електричного струму. Ця
мета досягається внаслідок швидкого відімкнення максимальним струмовим
захистом частини мережі, на якій трапилося замикання на корпус.

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

забезпечення

безпеки

людей

при

порушенні

ізоляції

мережі

струмопровідних частин;
• захисту електроустаткування від перенапруги;
• захисту людей від статичної електрики.
У мережі нейтраль джерела струму слід приєднати до заземлення за
допомогою заземлюючого провідника. Цей

заземлювач

розташовується

поблизу джерела живлення (в окремих випадках) біля стіни будинку, у
якому він знаходиться. Ефективним заходом захисту в даному випадку є
занулення.
Занулюється безпосередньо корпус печі типу А-550. Схему занулення
зображено на рис.5.4

Рисунок 5.4 Схема занулення
Тип заземлювача - вертикальні електроди та з'єднувальна смуга (рис. 6.4).
Для заземлення електроустановок напругою до 1000 В використовується
виносне заземлення, яке забезпечує порівняно не великий опір заземлюючого
пристрою.
Воно складається з вертикальних електродів та з'єднувальної штаби.
Електроди - в землі; з'єднувальна штаба - прут круглого перерізу - в землі,
матеріал - сталь.

Розрахунок

проводиться

за

методом

використання

коефіцієнту

екранування електродів. Спочатку визначаємо розрахунковий питомий опір
землі за формулою:

  вим
де

(5.7)

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

ψ - розрахунковий кліматичний коефіцієнт.

h
t

l

Рисунок 5.5 Заземлювач
де h - глибина заземлення;
l - довжина заземлювача;
t - відстань від середини електроду до поверхні землі.
В наших умовах ψ = 1,5 та

вим = 100 Ом∙м. Отже 

= 150 Ом∙м.

Опір розтікання струму одного заземлювача визначається формулою:

R1 

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

(5.8)

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

R1 =

150
3,14  2  3

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

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

(5.9)

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

(5.10)
L= 1,05·2,5(17-1) = 47,25 м.

Опір розтікання струму цього електроду визначаємо за формулою:

Rr  

2

2L

 ln( L

dt0

)

(5.11)

Rг= 150/2∙3,14∙47,25∙ln(47,252/0,06∙0,6) = 5,62 Ом

Враховуючи все це, еквівалентний опір розтікання току штучного
заземлення визначається за формулою:

R ш/ 

( R 1R r )

R η

1 r

 R 1n / h



(5.12)

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

де η r - коефіцієнт використання горизонтального електроду з врахуванням
вертикальних електродів; визначаємо, що η r = 0,38.
З розрахунку можна побачити, що R ш/ < R тобто опір, розрахований в
(5.12), повістю відповідає нормам.
5.8 Забезпечення безпеки в надзвичайній ситуації
Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і
діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою,
стихійним лихом, епідемією, великою пожежею, застосуванням засобів
ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних
втрат.
При проведенні плавки в цеху можуть виникнути такі надзвичайні
ситуації, як:
-

прогар кристалізатора або тигля за рахунок високих температур

плавлення матеріалів;
-

несправність в системі охолодження (зупинка постачання води);

-

коротке замикання.
Надзвичайні ситуації розрізняють за категоріями:

До І категорії належать аварії, внаслідок яких:
-

загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб;

-

стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин

за санітарно-захисну зону підприємства;
-

збільшилась концентрація забруднюючих речовин у навколишньому

природному середовищі більш як у 10 разів;

-

зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що

створило загрозу для життя і здоров'я значної кількості працівників
підприємства чи населення.
До II категорії належать аварії, внаслідок яких:
-

загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб;

-

зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що

створило загрозу для життя і здоров'я працівників цеху, дільниці
(враховуються цех, дільниця з чисельністю працівників 100 осіб і більше).
Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткування,
тимчасової зупинки виробництва в результаті спрацювання автоматичних
захисних блокувань та інші локальні порушення у роботі цехів, дільниць і
окремих об'єктів, падіння опор та обрив дротів ліній електропередач не
належать до аварій, що мають категорії.
Загальні ознаки НС:
-

наявність або загрози загибелі людей чи значне погіршення умов їх

життєдіяльності;
-

заподіяння економічних збитків;

-

істотне погіршення стану довкілля.
Отже, з зазначеної вище інформації, можна сказати, що можливість

виникнення надзвичайних ситуацій в приміщенні цеху можлива, проте її не
можна віднести до масштабних НС, а лише НС об’єктового рівня. Робочим
персоналом проводяться усі необхідні заходи для попередження виникнення
аварії на підприємстві.
5.9 Висновки та рекомендації
Порівнявши вихідні дані з наведеними, можна зробити висновок, що
вологість у приміщенні відповідає допустимим, а виміряна температура і
швидкість руху повітря ні, тому необхідні заходи щодо нормалізації
параметрів мікроклімату. Такими заходами нормалізації параметрів може
бути

раціональна

вентиляція,

опалення

та

кондиціювання

повітря

(досягається шляхом щільного закриття вікон, заклеювання їх у холодний
період року). Також можна використовувати раціональне розміщення
технологічного устаткування.

Для забезпечення задовільного сприйняття кольорів основними
джерелами світла для освітлення приміщень вважається люмінесцентні
лампи низького тиску. У разі технічної або недоцільності застосування
газорозрядних ламп допускається використати лампи розжарювання.
Конструкції установок, котрі використовувались в даній роботі
забезпечують

безпеку

обслуговуючого

персоналу

при

дотримуванні

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

Розташування робочих місць

таке, що виключає можливість дотику до корпусів електроустаткування та
приладів.
Кожний рік проводиться перевірка опорів і захисту електроустановок до 500
В, а також заземлення.

ВИСНОВКИ
Розрахована головні конструктивні елементи електрошлакового процесу.
Показано, що одним із ефективних методів переробки некомпактних
металевих відходів, у тому числі алюмінієвих сплавів, є електрошлакова
плавка з невитратним електродом, при якій забезпечується ефективне
рафінування металу та збереження його хімічного складу в нормованих
межах.
Визначені

оптимальні

технологічні

схеми

електрошлакової

плавки

некомпактних відходів кольорових металів, а саме: для алюмінієвих сплавів
– в плавильній ємності з шамотною футерівкою та донним зливом металу
окремо від шлаку. На основі цього здійснена модернізація плавильного
обладнання.
Склад

соляних

шлаків

впливає

на

поведінку

легуючих

елементів

алюмінієвих сплавів, що містять магній, і рафінує їх від неметалевих
вкраплень і газів. Установлена необхідність додавання в шлак для
рафінування металу кріоліту (Na3AlF6), а для стабілізації хімічного складу
металу – магнійумісними компонентів, наприклад карналіту (KCl·MgCl2).
Установлено, що при співвідношенні карналіту до кріоліту як (1,2-1,7) : 1
концентрація магнію в алюмінієвих сплавах, що містять цей елемент (до
2,5% Mg), таких як АЛ25, Д16 і АМг2, зберігається в регламентованих
межах.
Якість металів електрошлакової плавки за основними показниками, такими
як хімічний склад, вміст неметалевих вкраплень та газів і механічними
властивостями,

задовольняє

вимогам

відповідних

стандартів

щодо

алюмінієвих сплавів марок АЛ25, Д16 і АМг2.
Результати роботи можна використовувати для розробки промислової
технології утилізації алюмінієвих сплавів.
Розроблена схема автоматизацій технологічного процесу.
Розрахована комп’ютерна програма для розрахунку ваги циліндричного
зливка у ЕШП.
Проведено техніко-економічне обґрунтування НДР

Наведені засоби охорони праці при роботі на ЕШП

FAZIT
Entwickelt Kernelemente Elektroschlacken Prozess.
Es wird gezeigt, dass eine der effektivsten Methoden der nicht-kompakten Metall
Recycling, einschließlich Aluminiumlegierungen Elektroschlacke Schmelz
nicht verbrauchbare Elektrode, die eine wirksame Metall Raffination und
Erhaltung ihrer chemischen Zusammensetzung im normierten Bereich liefert.
Optimale Flussdiagramme Elektroschlacken Schmelzen nichtkompakten Abfälle
NE-Metallen, nämlich für Aluminiumlegierungen - in Schmelzen Kapazität
von Schamotte Auskleidung und unten Metall-Drain aus der Schlacke getrennt.
Auf der Grundlage des Schmelzens Ausrüstungs-Upgrades.
Die Zusammensetzung der Salzschlacken beeinflusst das Verhalten von
Legierungselementen Aluminiumlegierung, die Magnesium und verfeinert sie
von nicht-metallischen Einschlüssen und Gasen. Die etablierte Notwendigkeit
für die Zugabe von Schlacke zur Raffination Metall Kryolith (Na3AlF6), und
die

chemische

Zusammensetzung

des

Metalls

zu

stabilisieren

-

mahniyumisnymy Komponenten wie carnallite (KCl • MgCl2).
Es wurde festgestellt, dass das Verhältnis von carnallite als Kryolith (1,2-1,7): 1Konzentration von Magnesium in Aluminium-Legierungen dieses Element
enthalten (bis zu 2,5% Mg), wie AL25, D16 und AMh2 in geregelten
gespeichert Grenzen.
Qualität Metall Elektroschlacken Schmelzen auf die grundlegenden Parameter
wie chemische Zusammensetzung, treffen der Gehalt an nichtmetallischen
Einschlüssen und Gasen und mechanischen Eigenschaften die Anforderungen
der einschlägigen Normen für Aluminiumlegierungen macht AL25, D16 und
AMh2.
Die Ergebnisse können für die Entwicklung der industriellen Technologie von
Recycling-Aluminium-Legierungen verwendet werden.
Das entwickelte Schema der Automatisierung des Verfahrens.

Entwurf eines Computerprogramms, um das Gewicht eines zylindrischen Blocks
aus ESR berechnen.
Eine Durchführbarkeitsstudie Forschung
Dies bedeutet Sicherheit bei Arbeiten am ESR
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ДОДАТКИ

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

Private Sub Command3_Click()
End
End Sub

