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РЕФЕРАТ
Магістерська дисертація складається з пояснювальної записки об’ємом 78
сторінок друкованого тексту, 16 рисунків, 16 таблиць, 27 літературних джерел.
Об’єкт

дослідження:

фізико-хімічні

процеси

для

переплавлення

шарикопідшипникових сталей та застосування електрошлакової кокільної
технології переробки відходів інструментальних сталей.
Мета роботи: оптимізація електрошлакової технології лиття виливків із
сталі ШХ15.
Устаткування: електрошлакова піч УШ165 з стандартними приладами
контролю та вимірювання параметрів плавки. Устаткування для аналізу
хімічного складу, механічних властивостей та макроструктури отриманих
виливків.
Результати: в процесі виконання роботи була оптимізована технологія
отримання виливків з металобрухту (браку деталей та відпрацьованих деталей)
шляхом електрошлакового переплаву. В результаті проведення експериментів
ЕКЛ отримані заготовки шарикопідшипникового обладнання з сталі ШХ15 з
високою якістю поверхні заготовки; розроблено спеціальне технологічне
обладнання та оснастка.
Ключові слова: наплавка, електрошлакова кокільна технологія, рідкий
метал, якість поверхні заготовки.
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ABSTRACT

Thesis consists of an explanatory note volume 78 pages of printed text,

16

figures, 16 tables, 27 references.
Object of study: physical and chemical processes for melting steel ball bearing
and application of electroslag chill refining tool steels.
Objective: optimization technology electroslag casting of steel castings
SHH15.
Equipment: electroslag furnace USH165 with standard control devices and
measurement of melting. Equipment for the analysis of chemical composition,
mechanical properties and macrostructure obtained castings.
Results: in the performance was optimized technology for metal castings (lack
of parts and waste parts) by electroslag remelting. As a result of experiments EKL
received logging equipment with steel ball bearing SHH15 with high quality surface
of the workpiece; developed special technological equipment.
Keywords: surfacing, electroslag chill technology, liquid metal, the surface
quality of the workpiece.
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ВСТУП
Відомо, що проблеми економного використання ресурсів, що існували
довгий

час

роздільно,

вимагають

комплексного,

сумісного

розгляду.

Раціональне і економне використання металу - одна з головних умов
подальшого успішного розвитку промисловості нашої країни.
Сучасна концепція утилізації відходів на металургійних підприємствах
припускає багатократне використання вторинних матеріалів для власних
потреб підприємства або за його межами за умови їх переробки.
Електрошлакові тигельні печі значно дешевші і простіші в експлуатації,
чим сучасні печі ЕШП, призначені для виплавки металевих заготовок. При
електрошлаковій плавці в тиглі можуть бути досягнуті більш високі значення
продуктивності переплавки, чим при ЕШП без погіршення якості готового
продукту, причому при плавці в печі з керамічним тиглем при потужності 520
кВА досягається продуктивність 610 кг/год в порівнянні з ЕШП при потужності
580 кВА продуктивність складає 380 кг/год[1].
На машинобудівних заводах України в результаті старіння або виходу з
ладу списані пуансони,пресові штампи, штампи машинного швидкісного
пресування, блоки матриць не раціонально здавати на металобрухт. Виходячи з
цього доцільно проводити утилізацію відходів, використовуючи технологію
електрошлакового переплаву.
Установки електрошлакового переплаву (ЕШП) застосовують для
переплавки сталей і сплавів з метою зменшення шкідливих домішок, особливо
сірки, та одержання однорідної макроструктури зливка.
Основною перевагою використання електрошлакової кокільної технології є
підвищення ефективності виробництва завдяки поліпшенню якості поверхні,
зменшенню головної обрізі і поліпшенню оброблюваності в гарячому стані.
Використання процесу ЕШП служить резервом збільшення надійності та
строку служби пресо-штампового обладнання.
Мета роботи. Оптимізація електрошлакової технології лиття виливків із
сталі ШХ15.
Задачі дослідження:
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1. Вибрати хімічний склад шлаку;
2. Дослідити вплив електрошлакового переплаву на хімічний склад сталі і
вміст шкідливих домішків та газів;
3. Дослідити вплив електрошлакового переплаву на механічні властивості
сталі ШХ15.
4. Дати рекомендації по оптимізації технології електрошлакового переплаву
сталі ШХ15.
Наукова новизна. Досліджено вплив електрошлакового переплаву над флюсами
різного складу та встановлено:
- Оптимальний хімічний склад сталі ШХ15 при переплаві відходів
електрошлаковим методом з використанням сумішей флюсів
АНФ-28 + АНФ-29 та АНФ-6;
- Використання сумішей флюсів АНФ-28 + АНФ-29 забезпечує
високу ступінь рафінування металу від неметалевих вкраплень;
- Литий метал злитка ЕШП має більш високу щільність у порівнянні
з деформованим металом відкритої дугової плавки;
- Електрошлаковий

переплав

брухту

сталі

отримання металу з низьким вмістом сірки.

ШХ15

забезпечує
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1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
1.1 Електрошлаковий переплав
Проблема виготовлення деталей і машин із металів великої чистоти має
велике значення для багатьох галузей машинобудівної промисловості. Метали
високої

чистоти

можна

одержувати,

використовуючи

електрошлакову

технологію (ЕШТ). Складовою частиною цієї технології є нові технологічні
процеси одержання литих виробів, які забезпечують збільшення якості металу
при одночасному зниженні трудомісткості ї собівартості їх виробництва, а
також покращання умоз праці на машинобудівних підприємствах.
Традиційну схему ЕШП витратного електрода показано на рис.1.1.

Рисунок 1.1 – Схема ЕШП:
1 – витратний електрод; 2 – кристалізатор; 3 – шлакова ванна;
4 – металічна ванна; 5 – піддон
Витратний електрод, занурений у шлакову ванну, плавиться за рахунок
теплоти, яка виділяється в шлакуку при проходженні через нього електричного
струму. Розплавлений метал витратного електрода краплями проходить через
шлак у металічну ванну, яка затвердіває, утворюючи зливок.
У процесі плавлення метал електрода активно взаємодіє з шлаком у
плівці металу, яка утворюється на поверхні електрода, що оплавляється, на
поверхні контакту кошель електродного металу із шлаком,а також на рубежі
розподілу шлакової і металічної ванн. У підсумку в переплавленому металі за
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рахунок рафінування шлаком значно знижується вміст шкідливих домішок,
газів і неметалічних вкраплень.
Електрошлакова сталь вирізняється високою чистотою за сульфідними і
оксидними, які мілкодисперсні рівномірно розподілені за висотою і площиною
зливка. Суттєвими перевагами ЕШП є те, що рафінований рідкий метал
затвердіває під шаром шлаку і не має контакту з навколишнім середовищем.
Електрошлаковий переплав (ЕШП) є вторинним процесом рафінування
металів. Він застосовується для подальшого очищення після завершення
первинних операцій з видалення домішок і рафінування. В якості вихідного
матеріалу зазвичай застосовується суцільний електрод, що витрачається з
первинного металу, який може бути литим, отриманим обробкою тиском або
складається з брухту[2]. Шлакова ванна, що міститься в охолоджуваному
кристалізаторі, нагрівається і розплавляється електричним струмом (електроопором), поточним між електродом і охолоджуваним піддоном. Коли
температура шлакової ванни перевищує температуру плавлення металу,
електрод починає оплавлятися; краплі, що стікають з кінця електроду, падають
у шлакову ванну, утворюючи на піддоні металеву ванну, яка поступово
твердне. Електрод подають у шлакову ванну, при цьому злиток поступово
зростає.
Рідкий шлак таким чином безперервно переміщається до верху. Там, де
шлак,

що

піднімається,

зустрічається

зі

стінками

охолоджуваного

кристалізатора, він твердне, що забезпечує наявність суцільної скоринки
твердого шлаку між кристалізатором і затвердівшим злитком. При зніманні
злитка вона лущиться з поверхні, яка характеризується прекрасною якістю.
Процес багато в чому аналогічний вакуумно-дуговому переплаву (ВДП):
суцільний злиток утворюється в результаті поступового затвердіння металу у
вертикальному напрямку. При відповідному зниженні сили струму до кінця
операції забезпечується повна відсутність усадкової раковини і осьової
пористості.
Рафінування здійснюється внаслідок реакції між металом і шлаком, яка
відбувається у три стадії:
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а) при утворенні краплі на кінці електрода;
б) при проходженні окремої краплі через шлак;
в) після накопичення рідкого металу у ванні, що утворюють на верхній частині
злитка.
При відповідному виборі шлаків хімічна реакція може бути посилена.
Можливо, наприклад, зниження вмісту сірки до дуже низького рівня.
Видаленню неметалічних включень може сприяти їх флотація і хімічна реакція
з шлаком. Шлаки можуть бути підібрані також таким чином, щоб перешкодити
видаленню елементів, які потрібно зберегти.
В

основному,

для

здійснення

процесу

потрібні

трансформатор,

охолоджуваний кристалізатор і пристрій для подачі і управління електродом.
1.2 Переваги електрошлакового переплаву
В даний час встановлено наступні переваги електрошлакового переплаву
перед іншими способами отримання сталі:
1. Хороша якість злитка, відсутність усадкової раковини і пористості.
2. Менша кількість і менший розмір включень.
3. Одноманітність структури та хімічного складу.
4. Відсутність шаруватості і зональної ліквації.
5. Високий вихід придатного з вихідного рідкого металу до готової продукції.
6. Можливість регульованого зниження вмісту таких небажаних елементів, як
сірка, кисень, а в деяких умовах і азот; можливість збереження легуючих
елементів, які можуть бути окислені, таких як кремній і титан.
7. Можливість коригування складу металу шляхом застосування відповідного
флюсу.
8. Загальне поліпшення характеристик пластичності і ударної в'язкості.
9. Значне поліпшення властивостей в поперечному напрямку.
10. Поліпшення властивостей при підвищених температурах.
11. Поліпшення зварюваності.
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12. Забезпечення такої якості поверхні, яке виключає необхідність в зачистці
поверхні при гарячій обробці.
13. Чудові характеристики гарячої обробки.
14. Зменшення обсягу гарячої обробки, що вимагається для досягнення заданої
металургійної структури в центральній частині готового продукту.
15. Полегшення умов виливки електродів порівняно з розливанням злитків для
безпосередньої прокатки.
16. Можливість управління напрямком і швидкістю затвердіння.
17. Можливість регулювання крупності зерен і величини карбідів, особливо в
швидкорізальних інструментальних сталях.
18. Поліпшення корозійної стійкості.
19. Розплавлений метал захищений від атмосферного окислення.
Таке велике число переваг процесу ЕШП є наслідком великого числа
ступенів свободи, властивого цьому процесу. Важливість ступенів свободи в
технології стала набувати все більшого значення в міру ускладнення вимог до
сучасних продуктів.
Порівняння зі ступенями свободи, властивими іншому основного
конкуруючому процесу вторинного рафінування - процесу ВДП, показує, що
ЕШП володіє великим числом ступенів свободи, ніж ВДП, і, отже, здатний
вирішувати більше проблем і забезпечувати значно більше переваг готовому
продукту.
Наявність більшої кількості ступенів свободи при ЕШП є результатом
великого числа можливих комбінацій хімічного складу шлаків, більш гнучких
умов постачання електроенергією і більшої свободи вибору характеристик
електродів.
1.3 Характеристика шлаку
Основні вимоги до шлаку полягають у тому, що він повинен плавитися
при температурі, значно нижче тієї, при якій рафінується метал, повинен бути
стабільним при робочій температурі процесу. Шлак повинен володіти
електропровідністю. Іншими важливими критеріями є теплопровідність,
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в'язкість і поверхневий натяг. Переважно, щоб летючість шлаку була низькою,
тому що в противному випадку буде потрібне дороге екстракційне
устаткування великого обсягу. Хімічна активність шлаку повинна відповідати
ступеню очищення і необхідному хімічному складу.
Звичайно як складові шлаку використовують фтористий кальцій, вапно,
окис магнію, глинозем і кремнезем, але можливо також додавання фтористого
магнію, фтористого барію, окису титану та окису цирконію. Змінюючи
кількість цих складових, можна змінити температуру плавлення, стабільність,
електропровідність і в'язкість шлаку, і це в свою чергу може змінити швидкість
розплавлення, температуру шлаку, розміри крапель і інші фактори, що
впливають на ступінь очищення.
До флюсів (шлаків) ЕШП пред'являються такі вимоги:
1. Вони повинні забезпечувати легкий старт та високу стабільність процесу.
2. Температура плавлення шлаку повинна бути нижчою, ніж металу.
3. Висока електропровідність у розплавленому стані.
4. Компоненти шлаку повинні забезпечувати протікання бажаних хімічних
реакцій.
5. При температурах переплаву мати достатню в'язкість.
6.Забезпечувати помірні швидкості плавлення з метою отримання
спрямованої кристалізації.
7. Забезпечувати мінімальні питомі витрати електроенергії.
8. Забезпечувати формування якісної поверхні зливка і відокремлення
шлакової кірки від неї.
9. Не змінювати свій склад при зберіганні та в процесі ЕШП.
10. Мативисоку рафінуючу здатність і мінімальну окиснювальну здатність.
11. Мати високий електроопір.
12. Захищати метал від взаємодії з атмосферою.
13. Бути екологічно нешкідливими.
На практиці ці вимоги часто суперечать одна одній і створити шлак, який би
повністю відповідав усім вимогам неможливо. Тому, для визначеного процесу
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та сплаву підбирають найбільш підходящий флюс, який відрізняється вмістом
компонентів.
До компонентів, що складають шлакову систему пред'являються такі вимоги:
1. Вони не повинні взаємодіяти один з одним.
2. Не утворювати тугоплавкі і леткі сполуки, які призводять до швидкої
зміни складу шлаку та його властивостей.
3. Не повинні давати токсичних виділень.
4. Повинні мати високу пружність пари в робочому інтервалі температур.
5. По можливості бути не дефіцитними і не дорогими.
Таблиця 1.1 – Температури плавлення компонентів шлаку
Компонент шлака

Температура
плавления, 0С

Компонент шлака

Температура
плавления, 0С

СаF2

1400

СаО

2580

NaF

992

АІ2О3

2050

NaСl

801

ТiО2

1870

Na3АlF6

990

МgО

2800

LiF

890

СеО2

2700

MgF2

1263

SіО2

1610

В2О3

290

МnО

1842

Флюси для електрошлакового переплаву
При ЕШП одним із основних матеріалів необхідних для ведення процесу,
є флюс, з якого в ході розплавлення створюється рідкий шлак.
Для проведення дослідних плавок нами вибрано шлак АНФ-295, в
хімічному складі якого мала кількість фтористого кальцію для виплавки якого
використовується не дефіцитні дешеві компоненти (вапно або вапняк). Флюси
ЕШП повинні відповідати вимогам технічних умов

ТУ-14-1-1948-77

(табл. 1.2).
Таблиця 1.2 – Хімічний склад шлаків та температура плавлення флюсів для
Електрошлакової технології
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СаF2

А12О3

СаО

SiO2

MgО

TiO2

Температура
плавлення,
°С

АНФ-6

70

30

–

–

–

–

1380

АНФ-28

40-55

–

25-35

20-25

–

–

1180-1200

АНФ-29

30-40

12-18

35-42

12-18

–

–

1230-1250

АНФ-32

37-45

20-25

29-30

5-9

2-6

–

1300-1320

АНФ-292

–

58-61

33-37

<2

4,7

–

1430-1450

АНФ-295 11-17

49-56

26-31

<2,5

<6

–

1400-1420

АНФ-35 24-30

28-32

20-26

4-8

12-16

–

1220-1240

Марка

Хімічний склад, %

В’язкість флюсу ЕШП є одним із основних фізичних властивостей, що
визначає якість отриманого металу.
По характеру змінення динамічної в’язкості в інтервалі температур
1200-1700 °С флюс АНФ-295 значно відрізняється від традиційних флюсів
АНФ-6, АНФ-28, АНФ-29. Флюс АНФ-29 «довгий» і використовується для
ЕШП зливків рухомому кристалізаторі. Флюс АНФ-6 найбільш «короткий» і
також використовується для ЕШП зливків, але застосовують для виготовлення
виливків в стаціонарних виливницях. Флюс АНФ-295 «довгий» і його в’язкість
при температурах електрошлакового процесу значно більша за в’язкість
представлених флюсів.
Тому для експериментів нами було запропоновано використовувати
суміш флюсів АНФ-29 і АНФ-295 в співвідношенні 2:1. На нашу думку це
забезпечить стабільність процесу ЕШП і покращить ступінь рафінування
металу.
На рис.1.2 наведено в’язкість флюсів ЕШП, що використовуються
найчастіше в електрошлаковій технології.
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Рисунок 1.2 – Залежність в’язкості флюсів ЕШП від температури:
а: 1–АНФ-291; 2–АНФ-295; 3– АНФ-1П; 4– АНФ-6; 5– АНФ-25;
6–АНФ-26; б: 7– АНФ-28; 8– АНФ-29; 9– АНФ-30; 10–АНФ-32.
Шлаки електрошлакової технології, що вміщують сполуки кальцію здатні
до гідратації крім адсорбованої вологи вони можуть зв’язувати воду в хімічні
сполуки типу CaF2 H2O, CaOH та інші.
Наявність в складі шлаку вологи може стати причиною підвищення
вмісту водню в металі та інших дефектів. Щоб запобігти цьому перед
використанням флюсу його прогартовують у печі подового типу при
температурі 800-850°С протягом 2-5 годин. Флюс завантажують

в короби

виготовлені з окалиностійкої нержавіючої сталі шаром товщиною 20мм. Час
прогартовування флюсу залежить від товщини шару та його складу.
Після прогартовування флюс зберігається в закритій тарі не більше 24
годин до його використання при електрошлаковому переплаві сталі.
В'язкість
Коефіцієнт динамічної в'язкості дорівнює тангенціальній складовій сили
на одиницю площі будь-якій з двох паралельних площин з одиницею відстані
між ними, причому простір між ними заповнений рідиною і одна з площин
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рухається по відношенню до іншої з одиничною швидкістю, зберігаючи
паралельність.
В'язкість рідкого шлаку в процесі ЕШП позначається на циркуляції шлаку
і остаточної швидкості крапель рідкого металу.
Низька в'язкість шлаку сприяє сильному перемішуванню, створюваному
головним чином електромагнітними силами, і це веде до видалення газів з
шлаку і граничної поверхні шлак-газ.
Кінцева швидкість частинки розплавленого металу, що опускається в
рідкому шлаку під впливом прискорення сили тяжіння прямо пропорційна
квадрату радіуса краплі металу, різниці щільності металу і шлаку і обернено
пропорційна в'язкості (закон Стокса).
За законом Стокса, спрямована донизу швидкість краплі рідкого металу
дорівнює її кінцевої швидкості. До неї повинна бути додана швидкість потоку
шлаку, що опускається по осі кристалізатора під впливом електромагнітних сил
і зворотного конвекції, зумовленої виділенням тепла з кінця електрода
(прихованого тепла розплавлення металу).
Чим вище в'язкість шлаку, тим менше величина крапель металу, а чим
менше різниця щільності металу і шлаку, тим менше кінцева швидкість краплі
металу і, отже, тим довше час її перебування в шлаковій ванні. Реакції між
шлаком і металом відбуваються на кінці електрода, при проходженні краплі
металу через шлак і у граничної поверхні шлакова ванна-ванна металу. Хоча
тривалість перебування металевих крапель в шлакової ванні невелика, реакція
між шлаком і металом розвинена значно, оскільки велика площа поверхні
рідкого металу, що піддається впливу розплавленого шлаку. В'язкість шлаку є
функцією температури вище температури ліквідусу і хімічного складу. Девіс та
інші вимірювали в'язкість шлаків, вживаних в ЕШП за допомогою обертового
тигельного віскозиметра.
Густина
Різниця в густинах між рідким шлаком і рідким металом, що піддаються
переплаву, має велике значення в процесі ЕШП.
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Зусилля, обумовлене силою тяжіння, яке має бути докладено для відриву
краплі розплавленого металу з кінця електрода, пропорційно різниці щільності
метал-шлак. До цього зусиллю повинні бути додані електромагнітні та термічні
сили; ці сили діють в напрямку, протилежному дії міжфазного натягу на межі
між рідким шлаком і рідким металом, яке має тенденцію затримувати відрив
краплі з кінця електрода.
Зусилля, обумовлене прискоренням сили тяжіння, діючи на сферичну
металеву краплю, пов'язане з різницею щільності.
Отже, якщо для відриву рідкої металевої частинки від електрода потрібне
постійне зусилля, а електромагнітні та термічні сили постійні, чим більше
різниця щільності, тим менший об'єм краплі металу.
Кінцева швидкість крапель рідкого металу пропорційна різниці густин, і
ці параметри співвідносяться відповідно до закону Стокса.
Отже, чим менше різниця густин, тим менше кінцева швидкість краплі
рідкого металу і, отже, тим більше тривалість її перебування в шлакової ванні.
Реакції між шлаком і металом відбуваються на кінці електрода, при
проходженні крапель металу через шлакову ванну і на граничній поверхні
метал-шлак, тому чим більше тривалість перебування краплі рідкого металу в
шлаковій ванні, тим ефективніша реакція між шлаком і металом.
Реакції між шлаком і металом у шлаковій ванні є функцією як площі
поверхні металу, що піддається впливу шлаку, так і тривалості перебування в
шлаковій ванні. Коли ми розглядали зусилля, необхідне для відриву краплі
металу від електрода, ми бачили, що чим більше різниця щільності, тим менше
величина металевої частинки і, отже, тим більше площа поверхні на межі
метал-шлак. Однак, розглядаючи кінцеву швидкість відривання краплі металу,
можна встановити, що чим більше різниця густини, тим вище кінцева
швидкість частинки і при постійній в'язкості шлаку тим менше тривалість
перебування краплі металу в шлакової ванні. Дія цих двох чинників
протилежна. Ідеальним було б мати невелику величину крапель металу і
тривалий час їх перебування в шлаковій ванні, щоб сприяти реакції між шлаком
і металом. Велика різниця щільності і висока в'язкість шлаку разом сприяють як
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зменшенню величини крапель, так і більш тривалого перебування в шлаковій
ванні.
Велика різниця густин сприяє також відділенню шлаку від металу і, таким
чином, зменшує можливість захоплення шлаку кристалізованим металом.
Важливо знати, яка щільність рідкого шлаку при високій температурі, так як це
дозволяє розрахувати мінімальну масу потрібного шлаку за умови, якщо відома
також потрібна мінімальна глибина шлакової ванни. Щільність шлаку залежить
як від його складу, так і від температури.
1.4 Електроди
Діаметр

електрода

повинен,

як

правило,

бути

менше

діаметра

кристалізатора, в який він переплавляється, але ця різниця не повинна бути
занадто великою. Високе відношення діаметра електрода до діаметра
кристалізатора допомагає забезпечити бажану невелику глибину металевої
ванни. Підготовка поверхні електрода має значення лише в тому випадку, якщо
необхідно зберегти в електродному матеріалі певні елементи. Наявність на
електроді окисленої кірки може, наприклад, утруднити збереження таких
легкоокислюваних елементів, як титан і алюміній. У тому випадку, коли ці
вимоги не мають значення, необхідна лише дуже невелика підготовка
електрода, і в багатьох випадках можна використовувати електроди, відлиті в
графітові

або

литі

чавунні

форми,

з

мінімальною зачисткою перед

використанням. Ідеальним електродом для електрошлакового переплаву можна
вважати електрод, виготовлений безперервним литтям.
1.5 Параметри процесу
Якість злитка, відсутність або наявність пористості і усадкової раковини,
структура визначаються швидкістю затвердіння, яка в свою чергу залежить від
швидкості переплаву, температури шлаку, швидкості і напряму відводу тепла з
затверділого злитка. Затвердіння злитка зазвичай здійснюється таким чином,
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щоб надати зернам кут приблизно в 30 ° до вертикалі. Повільно охолоджуваний
розплав при найменшому допустимому струмі і найвищому напрузі і глибока
жужільна ванна сприяють утворенню товстої кірки і вертикальної кристалізації.
Якщо глибина металевої ванни невелика, це дозволяє отримувати доброякісний
злиток без усадкової раковини забезпечувати потенційно високий вихід
придатного.
Радіальна кристалізація протікає, навпаки, при високій силі струму,
низькій напрузі і високій швидкості переплаву.
Доброякісний злиток виходить при умовах, що забезпечують осьову
кристалізацію і відсутність осьової пористості[3]. Наприкінці переплавки
підживлення верхній частині злитка здійснюється шляхом поступового
зниження потужності, переважно з одночасним зменшенням сили струму і
напруги з тим, щоб уникнути швидких змін положення електрода, які
відбуваються в тих випадках, коли зменшується тільки сила струму.
Включення видаляються як розчиненням в шлаці, так і в результаті
хімічної реакції з ним. Неметалічна речовина піддається безпосередньому
впливу шлаку, як тільки тонка плівка розплавленого металу утворюється при
переплаву на кінці електрода, і розчиняється в шлаку. Залишаються лише самі
дрібні включення, і чим тонше плівка, тобто чим холодніше ванна і менше
швидкість переплаву, тим менше буде зміст включень у готовому продукті.
Велике значення має, звичайно, склад шлаку, який хімічно реагує з
включеннями. Очевидно, слід уникати застосування глиноземистих шлаків,
якщо в металі має бути забезпечено відсутність глинозему; небажана
присутність кремнезему в шлаку, якщо в металі небажані силікати. В
останньому випадку необхідно приймати спеціальні заходи для того, щоб
уникнути зайвого окислення кремнію з металу, так як це, очевидно, викличе
накопичення кремнезему в шлаку, особливо при виготовленні великих злитків.
Гомогенність структури і складу досягається шляхом дотримання умов,
що забезпечують значну вертикальну кристалізацію, або перемішування або
застосування піддону з зворотно-поступальним рухом. Зайве використання цих
методів може бути в деяких випадках шкідливим. Наприклад, в складних
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сплавах,

подібних

швидкорізальної

сталі,

може

створитися

полосчата

структура, якщо злиток піддається вібрації або охолоджується зі швидкістю
нижче критичної.
На вихід придатного впливають ті ж параметри і структура злитка; слід
також ретельно стежити за умовами утворення донної і головної частин злитка.
При гарній підживленні верхній частині злитка обрізки її перед гарячою
обробкою не потрібно і може бути досягнуто повна відсутність пористості і
усадкової раковини. Для отримання хорошої форми донної частини злитка
повинні бути забезпечені умови для затікання рідкого металу в кути
кристалізатора, де, очевидно, має бути попереджено уловлювання рідкого
шлаку. При початку з твердим шлаком ці умови забезпечити складніше, тому,
очевидно, переважно вводити шлак на початку роботи в рідкому стані.
Перевагами сифонної заливки шлаку є швидкий старт і усунення виникнення
дуги. Сила струму плавно збільшується до робочої за частки секунди і зменшує
до мінімуму втрати тепла. Виключається розбризкування шлаку на стінки
кристалізатора і на електрод і, отже, падіння у ванну кірочок шлаку або
зависання твердого шлаку між електродом і кристалізатором.
Регулювання хімічного складу здійснюється як підбором складу шлаку і
атмосфери, так і регулюванням температури. Мається багато ступенів свободи
у відношенні складу шлаку, які забезпечують вирішення більшості хімічних
проблем при електрошлаковому переплаві, наприклад видалення сірки і кисню
досягається застосуванням шлаків, що містять вапно; зниження вмісту кисню
без зменшення вмісту сірки досягається при застосуванні більш інертних
шлаків, що містять окис магнію.
З іншого боку, утримання сірки в автоматних сортах стали вимагає
застосування безвапнякових шлаків, інертної атмосфери і добавок сульфідів до
шлаку. Найбільш важко контролювати вміст титану і алюмінію; вони легко
переходять при окисленні в більшість шлаків. Однак при ЕШП може бути
забезпечено збереження майже будь-якого змісту титану або алюмінію або,
якщо бажано, може бути забезпечено відновлення в деякій мірі вмісту будьякого елементу. Зазвичай при окисленні видаляється деяка кількість кремнію,
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але це, як правило, припустимо; при необхідності цей процес можна
відрегулювати.
Як правило, повільний переплав сприяє зміні складу, а швидкий йому
перешкоджає. Найвищу якість поверхні злитка досягається при тонкій шлакової
скоринці (менше 1,6 мм), яка зазвичай утворюється при переплаві з високою
швидкістю.
1.6 Електрошлакове лиття
На початку 60-х років розроблено метод електрошлакового лиття
(ЕШЛ) - переплавлення витратного електрода в фасонному кристалізаторі,
основні технологічні схеми якого показано на рис.1.3. У них витратний
електрод знаходиться в порожнині ливарної форми. Таке розміщення
витратного електрода обмежує його розтин (рис. 1.3,а,б), що знижує швидкість
переплавлення, та неоправдано підвищує висоту установки. Схема, показана на
рис. 1.3,в, передбачає часткове або повне переливання металу із плавильної печі
в порожнину ливарної форми. При цьому плавильна ємкість переміщується
відносно нерухомої ливарної форми мірою заповнення її металом.

а)

б)
Рисунок 1.3 – Схема ЕШЛ:

1 – електрод; 2 – шлакова ванна; 3- металічна ванна; 4- відливок;
5- кристалізатор
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Використання технології ЕШП забезпечує високу чистоту та напрямкову
кристалізацію металу, завдяки чому суттєво збільшується якість відливків.
Методом ЕШЛ виготовляють порівняно великі відливки простої
конфігурації з великим відношенням висоти до перетину. Водночас є достатня
кількість відливків із сталі порівняно невеликих розмірів, які одержують
литвом у піщані або в металічні (кокіль) форми. Кокільне лиття відрізняється
високою продуктивністю, легко піддається механізації та автоматизації, однак
для забезпечення умов для напрямленої кристалізації потребує ефективного
підігрівання головної частини відливка. Все це утруднює процес виробництва
відливків литвом у кокіль.
1.7 Відцентрове електрошлакове лиття
Розвиток авіакосмічної техніки, ядерної енергетики потребував значного
підвищення виробництва легованих сталей та сплавів, які володіють
спеціальними властивостями , та винаходження нових металічних матеріалів,
здатних працювати в самих різноманітних умовах - від температури, близької
до абсолютного нуля, до температури в декілька тисяч градусів; при високих
статичних, ударних та вібраційних навантаженнях; під впливом агресивних
рідин та газів в умовах вакууму та різких тепло змін.
Необхідно було не тільки створити нові спеціальні сталі та сплави, але й
забезпечити їм якість з ціллю підвищення надійності та довговічності виробів
відповідального призначення.
Звичайні методи виробництва легованих сталей та сплавів, навіть при
суттєвому їх вдосконаленню, в багатьох випадках вже не могли забезпечити
рівень якості металу щоб відповідав вимогам, висунутими новітніми галузями
техніки.
Рішення цієї задачі стало можливим лише з появою в металургійній
промисловості принципово нових способів отримання виробів, а саме способів,
при яких за допомогою переплаву заготівок з металу в звичайних
сталеплавильних агрегатах та заливка рідкого металу в оборотні форми.
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Охолоджені частки металу на вільній поверхні стають більш щільними і під
дією відцентрових сил переміщуються до стінок форми, витісняючи із
глибинних шарів на своє місце більш гарячий та легкий метал.
Такий характер переміщення металу забезпечує радіальну направленість
кристалізації металу виливка від зовнішньої поверхні до внутрішньої, що в
свою чергу забезпечує отримання виливків вільних від неметалевих включень
(газів, шлаку).
Для виготовлення різноманітних виливків з кольорових та вуглецевих
сплавів застосовується відцентрове литво. Найбільше використання цей спосіб
отримав при виробництві пустотілих циліндричних виливків з вільною
внутрішньою поверхнею (втулок, труб, зубчатих колес і таке інше).
Сутність відцентрового литва полягає у тому, що рідкий метал залитий у
обертову форму, під впливом дії відцентрових сил відкидається до стінки,
розтікається по ній і, застигнувши, утворює виливок.
Застосовуються наступні види відцентрового литва:
- з горизонтальними та вертикальними осями обертання. При цьому в
середині виливка утворюються порожнини циліндричної або конічної
форми;
- напіввідцентровий – внутрішня порожнина утворюється за рахунок
піщаного стрижня;
- центрифугування при якому порожнини форми зміщуються від осі
обертання, для отримання фасонних виливків.
Однак слід зазначити що метал, який використовується для отримання
виливків відповідального призначення, повинен мати високу загальну чистоту
по шкідливим домішкам, що можливо при обробці шлаком рідкого металу.
Метод відцентрового електрошлакового лиття базується у накопиченні
рідкого електрошлакового металу із наступною заливкою його разом зі шлаком
у відцентрову машину. При цьому поєднуються простота отримання пустотілих
заготовок (властива методу відцентрового лиття) з високою якістю металу
(властивому електрошлаковому литтю).
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1.8 Кокільне електрошлакове лиття
В Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона АН України в кінці 70-х
років

розроблено

спосіб

електрошлакового

кокільного

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. 1.4,а,б).

Рисунок 1.4 – Схема ЕКЛ:
1 – електрод; 2 – шлакова ванна; 3 – металічна ванна; 4 – тигель;
5 – кокіль; 6 – гарнісаж
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 означає, 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 й шлаку в ливарній формі сприяє висока
температура та рідкотекучість шлаку.
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Основна різниця між ЕКЛ та ЕШП полягає в тому, що метал
накопичується в футерованій основним вогнетривом ємкості і при цьому
знімається заборона залежності глибини металічної ванни по осі відливка від
його радіуса.
Добру стійкість в умовах ЕШП мають магнезитові та хромомагнезитові
матеріали вищої вогнетривкості. В окремому випадку встановлено, що після
першої плавки на поверхні магнезитового вогнетриву виникає щільний
термостійкий

шар,

який

складається

із

сплавлених

зерен

периклазу,

обрамованих тугоплавкими алюмінатами CaO, Al2O3 і 5CaO∙ Al2O3 який надалі
не підвласний сколам, розшаруванням і тільки частково підплавляється
шлаком.
ЕКЛ виконують за такими схемами:
1) із закріпленням кокіля на носку тигля, і з сумісним їх обертом при
зливанні металу (рис. 1.5,а);
2) з установленням кокіля на носку тигля в горизонтальному положенні
на шарнірах (рис. 1.5,б);
З) із стаціонарно поставленим кокілем і заливанням металу в кокіль через
проміжний жолоб (рис. 1.5,в).
Найбільшу перспективу має схема з заливкою металу із стаціонарно
установленим

кокілем,

оскільки

дозволяє

збільшити

номенклатуру

вироблюваних відливків методом ЕКЛ.
Електрошлаковий процес може починатися як на рідкому, так і на
твердому старті. Рідкий старт потребує додаткового плавильного устаткування
для розплавлення та нагрівання шлаку і подальшого його заливку в плавильний
тигель електрошлакової печі.
Твердий старт полягає в тому, що початок процесу і наплавлення
мінімальної металевої і шлакової ванни ведуть в дуговому режимі з подальшим
його переведенням в електрошлаковий.
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а)

б)

в)
Рисунок 1.5 – Схеми електрошлакового кокільного литва
а) – із закріпленням кокіля на носку тигля, і з сумісним їх обертом при
зливанні металу; б) – з устаткуванням кокіля на носку тигля в горизонтальному
положенні на шарнірах; в) – із стаціонарно поставленим кокілем і заливанням
металу; в кокіль через проміжний жолоб.
Режими плавки вибирають у кожному конкретному випадку з
урахуванню марки сплаву, типу флюса й періодичності роботи печі.
Перегрівання металу перед заливкою у форму повинно бути на 40...50 °С
вищим за температуру ліквідує. Шлак перед розливанням розігрівають до
температури, яка на 100...200 °С більша за температуру металу, для чого в кінці
плавки підвищують напругу або переходять на роботу з невитратним
електродом.
Висновок. Існуючі технології виготовлення виливок з сталі ШХ15 не
забезпечують високу якість металу і чистоту поверхні виливків, тому необхідно
вибрати хімічний склад шлаку, дослідити вплив електрошлакового переплаву
на хімічний склад сталі і вміст шкідливих домішків та газів, дослідити вплив
електрошлакового переплаву на механічні властивості сталі ШХ15.
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2 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1 Вихідні матеріали
Сталь ШХ15 – заевтектоїдна, хромиста, підшипникова. Вона чуттєва до
неметалевих включень та домішок, тому виплавляється в електродугових печах
з наступним рафінуючим переплавом, щоб попередити зниження контактної
міцності виробу. Сталь ШХ15 є конструкційною, хромістою, підшипниковою.
Вона призначена для виготовлення шариків діаметром до 150 мм; роликів
діаметром до 23мм; кілець підшипників із товщиною стінки до 14мм, від яких
вимагається висока твердість, зносостійкість та контактна міцність. Сталь
поставляється у вигляді сортового прокату, в тому числі фасонного,
каліброваного та шліфованого прутка, серебрянки, полоси, проволоки.
Хімічний склад сталі ШХ15 наведено в табл. 2.1 [4].
Таблиця 2.1 – Хімічний склад сталі ШХ15, % (ГОСТ 801-78)
C

Mn

Si

Cr

0,95-1,05 0,20-0,40 0,17-1,37 1,30-1,65

S

P

Ni

Cu

0,020

0,027

0,30

0,25

Таблиця 2.2 – Хімічний склад шлаків та температура плавлення флюсів

СаF2

А12О3

СаО

SiO2

MgО

TiO2

АНФ-6

70

30

–

–

–

–

Температура
плавлення,
°С
1380

АНФ-28

40-55

–

25-35

20-25

–

–

1180-1200

АНФ-29

30-40

12-18

35-42

12-18

–

–

1230-1250

Марка

Хімічний склад, %

2.2 Технологічне обладнання
В даній роботі основна увага приділена виплавці сталі ШХ15, яка є
шарикопідшипниковою, яку проводили на установці УШ-165, основні технічні
характеристики у табл. 2.3 та фізико-хімічним властивостям шлаків для виплавки
цієї сталі.
Доцільність такого підходу зумовлена двома обставинами:
- по-перше, у електрошлакових печах, як правило, цілком задовільно
вирішені питання, пов'язані з розливанням металу і формуванням литих виробів;
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- по-друге, налагоджене промислове виробництво печей для ЕШП є гарною
основою також для організації виробництва установок для УШ-165, відсутність
якого є однією з причин стримування більш широкого застосування цієї технології.
Таблиця 2.3 – Основні технічні характеристики електрошлакової печі
УШ-165:
№

Характеристика, одиниця виміру

Значення

1 Максимальна маса виливка, кг

250

2 Максимальна потужність нагріву, кВт

120

3

Максимальна довжина сплавляємої частини

0,1

електрода, м

4 Час повороту тигля, с

5…10

5 Спосіб отримання виливка

Кокільне лиття

6 Напруга мережі живлення, В
7

380

Габарити установки (довжина×ширина×висота), м

3,0×2,0×1,15

2.3 Комплекс електрошлакового кокільного лиття
УШ-165
Призначення
Установка призначена для електрошлакового переплаву. Установка
складається із

механізму подачі (опускання) електроду з токопідводом і

станиною, в середині якої вмонтована пускорегульована електроапаратура.
Опускання електроду по мірі плавлення 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.
Склад та будова комплексу
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
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положеннях. Переміщення
гвинта. Електрод,

каретки

проводиться

що переплавляється,

з

допомогою

кріпиться

в

ходового

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 УШ-165
переміщення каретки
в

ньому

електродом

по колоні разом з електродотримачем і закріпленим
здійснюється

за

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, в процесі плавки та підводу до неї електричної енергії.
Поворот тигля проводиться за допомогою кантувача, який складається з
лебідки, редуктора, електродвигуна, електромагнітного гальма.
Комплекс включає наступні основні складові частини та складальні
частини:
- піч ЕШП;
- кантувач;
- платформа;
- пульт керування.
Комплекс складається з установки електрошлакового переплаву, яка
подає електрод у плавильний простір тигля, встановленого на кантувачі.
Установка електрошлакового переплаву за допомогою струмоведучих кабелів
з’еднана з джерелом живлення (пічним трансформатором).
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Електрошлакова установка
Основним несучим елементом установки є вертикальна колона, що являє
собою зварну металоконструкцію, по напрямним якої переміщується каретка.
Колона нижнім фланцем кріпиться до основи, в якій змонтований
двокоординатний коректор, а також привід руху каретки та допоміжна
апаратура керування, які закриті кожухом.
Переміщення каретки вздовж колони здійснюється ходовим гвинтом,
поміщеним

всередині колони та з’єднаним з редуктором за допомогою

шарнірної муфти. Редуктор, в свою чергу, за допомогою муфти з’єднаний з
електродвигуном.
В каретці прифланцьований кронштейн з електродвигуном, обладнаний
ручним гвинтовим механізмом затиснення витратного електрода.
Губки електродотримача з’єднуються двома водо охолоджувальними
кабелями з виводами силового трансформатора. До колони за допомогою
вигнутої труби приєднаний пульт керування, котрий призначений для
керування установкою в “місцевому” режимі.
Кантувач
Кантувач складається з опорної зварної рами, в цапфи котрої
встановлюється тигель, котрий складається зі зварного корпусу та електричноізольованого від нього піддона, до котрого кріпиться водоохолоджувальні
кабелі, що з’єднують піддон з виводами силового трансформатора.
Внутрішня поверхня тигля футерується вогнетривкими матеріалами.
Приводом повороту тигля слугує гвинтова пара. Гайка закріплена на
корпусі тигля, а гвинт нижнім кінцем встановлений в шліцевому полому валу
редуктора. Редуктор муфтою з’єднаний з електродвигуном постійного струму з
широким діапазоном регулювання частоти обертання..
Редуктор та електродвигун закріплені на плиті, що хитається. Кантувач
обладнаний системою кінцевих вимикачів та кулачковим механізмом задавача
швидкості обертання тигля, розташованого під кожухом.
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Платформа
Платформа являє собою металоконструкцію, оснащеною рейковим
шляхом, по котрому за допомогою безкінечних ланцюгів переміщується візок.
На візку монтується захисний кожух, котрий закриває виливницю при роботі
машини відцентрового лиття.
Привід складається з редуктора та електродвигуна, з’єднаних між собою
муфтою. Платформа обладнана двома кінцевими вимикачами, що визначають
граничні положення візка.
Пульт керування
Пульт являє собою каркас з горизонтальною та вертикальною лицьовими
панелями. На вертикальній панелі пульта розташовані контрольновимірювальні прилади та сигнальні лампи. Основні технологічні параметри
контролюються каналового-цифровими вимірювальними приладами на дві
значущі цифри та реєструються самописними вольтметрами.
Для зручності обслуговування передбачений поворот панелі на шарнірах
на 900 та фіксація у відкритому положенні.
Гідросистема
Гідросистема призначена для подачі води до об’єктів охолодження,
силовим кабелям, губкам електродотримача, днищу тигля, валу відцентрової
машини.
Гідросистема складається з колектора зі щитом приладів заміру
з’єднувальних труб та рукавів.
Вода, що поступає на охолодження повинна бути очищена на механічних
фільтрах. Регулювання кількості води відбувається за допомогою вентиля
колектора.
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Рисунок 2.1- Схема установки УШ-165:
1 - колона; 2 - трансформатор; 3 - кабелі; 4 – пульт керування; 5 - кантувач;
6 - основа; 7 – електродотримач; 8 – тигель; 9 – стіл.
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Рисунок 2.2 – Тигель установки ЕШТП (УШ-165) та його футерівка:
1 -прокладка азбестова; 2-основа; 3,8-кільця; 4 –футерівка ; 5-засипка; 6корпус; 7-електрод подовий; 9-болт стягуючий; 10-втулка ізоляційна.
2.4 Вибір футерівки тигля
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

електродинамічного впливу рідкого металу;

тиску

та

37


подину, що слугує основою, на котру встановлюють тигель. Подину
вкладають на нижню раму каркаса печі, або на кожух у вигляді декількох
текстолітових плит або виготовляють зі стандартних прямих та фасонних
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.
Для забезпечення довгострокової роботи печі матеріали футерівки повинні
мати певний ряд властивостей, серед яких:
 висока вогнетривкість;
 достатня міцність;
 термічна стійкість;
 інертність по відношенню до металу, шлаку та пічних газів.
Виходячи із цих характеристик, для футерівки тигля приймаю наступні види
вогнетривких матеріалів(табл. 2.4):
Таблиця 2.4 – Футерівка тигля
Матеріал

Елемент

Товщина

Густина,

футерівки

шару,м

кг/м3

Коефіцієнт
теплопровідності,
Вт/(мּК)

Вогнетривкий шар:
Магнезит

стіни

0,15

подина

0,345

2800-2900

6,28-0,0027t

Теплоізоляційний шар:
Діатоміт(порошок)

Азбестовий картон

стіни

0,6

подина

0,8

стіни

0,01

подина

0,015

300-500

0,091+0,00028t

1000-1400

0,157+0,00014t
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2.5 Технологія проведення дослідних експериментів
Процес отримання виливків способом ЕКЛ складається з двох
основних стадій:
1) розплавлення і накопичення металу в ЕШТП;
2) розливка металу в ливарні форми, формування виливків та їх
кристалізація
Крім цього необхідно виконати допоміжні операції: підготовка обладнання
та оснащення, а також підготовка початкових матеріалів, виймання виливка із
форми і таке інше.
2.5.1 Загальні положення для реалізації процесу
Процес складається з наступних основних етапів:
 підготовки устаткування і матеріалів до плавки;
 розплавлення

електрошлаковим

способом

футерованому вогнетривкими матеріалами,

в

плавильному

тиглі,

витратного електрода і

одночасного накопичення рідкого металу;
 заливки рідкого металу в кокіль;
 кристалізації виливка у формі;
 видалення виливка з форми.
Для переплаву витратного електрода, який зварений з відпрацьованих деталей
пресо-штампового обладнання застосовується установка типу УШ-165.
Для розплавлення і накопичення рідкого металу використовується плавильний
тигель, тип якого вибирається залежно від кількості накопичуваного металу.
Метал зі шлаком заливається у кокіль шляхом повороту плавильного
тигля. Для повороту тигля використовується кантувач, який складається з
лебідки,

редуктора,

електродвигуна,

електромагнітного

гальма.

Метал

заливається в ливарну форму через воронку, встановлену на захисному кожусі.
Для формування і кристалізації виливка застосовується чавунна ливарна
форма, що забезпечує отримання виливка необхідної конфігурації.
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2.5.2 Підготовка флюсу до плавки
1. Флюс перед розплавленням прокалюють в термічній печі при температурі 800850℃,

витримка

4,0-4,5

ч.

Режим

фіксують

самописними

приладами,

встановленими в шафі управління піччю при цьому на стрічці самописця
відзначають час початку і кінця прожарення.
2. Флюс прокалюють на піддонах, висота шару флюсу не більше 60 мм.
3. Перед плавкою флюс зважують.
2.5.3 Підготовка витратного електрода
1. Приведений діаметр електроду, що витрачається, визначається з умови
забезпечення коефіцієнта заповнення ємності, рівного 0,4-0,5

за наявності

електродів меншого діаметра або товщини, а також при переплавленні кускових
матеріалів вони набираються в пакет так, щоб сумарний поперечний перетин
електроду наближався до круга або квадрата.
Маса електроду, що сплавляється, орієнтовно повинна бути на 5... 10 %
більше заданої маси відливання.
2. До витратного електроду співісно приварюють інвентарну головку,
представляє собою штангу з низковуглецевої сталі, діаметром
від 80 до 110 мм і довжини 1,5... 1,8 м. До нижнього торця електроду
приварюють стрижень затравку діаметром 25...40 мм і довжини 300.. .500 мм із
сталі марки 20Х13.
2.5.4 Підготовка установки до плавки
Витратний електрод з привареною до нього інвентарною головкою
транспортують краном до установки і закріплюють в електродотримачі. Перед
закріпленням інвентарну головку зачищають до металевого блиску в місці
кріплення.
Очищають від шлаку і сміття плавильний простір тигля. Електрод
опускають в тигель до контакту з подовим електродом.
Підводять зонт витяжної вентиляції. Включають вентиляцію, а потім
охолоджування водою трансформатора і силових кабелів.
Готують всі необхідні матеріали, що вводяться в шлак і метал, інструмент.
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Перед плавкою форма повинна бути очищена від сторонніх предметів.
Температура форми безпосередньо перед заливкою повинна складати 20...200°С.
Застосування холодих форм із слідами вологи не допускаються.
2.5.5 Розплавлення флюсу
Весь флюс засипають в плавильний тигель. Перемикають рукоятку режиму
роботи плавильної установки в положення «Ручне». Включають
трансформатор на напругу 40 В. Через 5...7с після появи струму в ланцюзі
(1=1...3 кА) перемикач переводять в положення «Автомат» і встановлюють
струм 0,1...1,5 кА. Після стабілізації режиму плавки переходять на напругу
трансформатора 50 В, а потім через 1...2 хв - 60 В. Посля сплавлення всього
стрижня-затравки струм збільшують до робочого значення (2500-2800 А).
2.5.6 Розплавлення металу
В процесі розплавлення флюсу відбувається одночасне розплавлення
металу витратного електроду. При цьому до розплавлення 80...90% всього
флюсу процес ведуть при напрузі трансформатора порядка 60 В при вказаних
вище значеннях струму.
Надалі величини струму і напруги призначають конкретно для кожного
діаметра електроду і плавильного тигля за допомогою номограми.
Робота при напрузі вище 60 В не рекомендується і допускається
короткочасно при необхідності швидкого розігрівання системи
шлак-метал. Орієнтовно за 5 хв до закінчення плавки при необхідності напругу
на трансформаторі підвищується на 10 В в порівнянні
із значеннями, визначеними по номограмі для розігрівання і розрідження шлаку
перед заливкою.
В процесі плавки проводиться комплексне розкислювання шлаку і металу
феросіліцієм, сілікокальцієм і алюмінієм.
Розкислювання шлакової ванни проводиться сілікокальцієм орієнтовно в
кількості 1,5 кг на тонну металу, що переплавляється, і у разі необхідності
алюмінієм в кількості 1 кг/т. Розкислювачі вводяться на поверхню шлаку
рівними порціями не рідше ніж через 15...20 хв плавки, остання порція - за 5
хв до розливання металу.

41

Розкислювання кремнієм проводиться за допомогою феросіліція з
розрахунку кількості кремнію, що вводиться, близько 0,05% від маси металу, що
переплавляється. Феросіліцій вводиться в метал порційно у вигляді шматків
розміром 15...20 мм шляхом подачі його через поверхню шлакової ванни.
При накопиченні заданої кількості металу вимикають напругу і електрод
піднімають на маршовій швидкості вгору.
2.5.7 Заливка металу з шлаком у кокіль
Після відключення пічного трансформатора піднімають електрод до рівня,
при якому можливо повне перекидання тигля, включають механізм повороту
кантувача.
Заливку ведуть безперервним струменем.
Після охолодження виливка кокіль розкривають і виймають виливок.
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3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1 Якість електрошлакових порожнистих зливків зі сталі ШХ15
Розглядався вплив флюсів різного складу і розмірів електродів та
кристалізаторів на якість порожнистих злитків ЕШП сталі ШХ15, отриманих по
багатоелектродній схемі. У результаті встановили перевагу флюсів системи
СаF2-СаО – SiO2-Al203 (AНФ-29 і УД5-2) перед флюсами АНФ-6 і АНФ-1 при
виплавці злитків в рухомих кристалізаторах. Зменшення перетину зливків при
однаковому їх зовнішньому діаметрі веде до зниження пористості литого
металу, підвищення щільності і дисперсності дендритної структури.
Одним з найбільш доцільних методів одержання металевих заготовок є
електрошлаковий переплав високоякісного металу в кристалізаторах з
охолоджуваними дорнами [7]. Передбачається, що якість металу полого злитка
ЕШП знаходиться па рівні металу ЕШП суцільних злитків, одержуваних за
чинною стандартною технологією.
Суцільні

злитки

ЕШП

найбільш

високої

якості

отримані

при

використанні флюсу АНФ-6. Застосування його для виплавки порожнистих
зливків

в

рухомих

погіршується

якість

кристалізаторах
поверхні

[8].

недоцільно,
Більш

оскільки

при

раціональними

цьому

виявилися

багатокомпонентні флюси типу АНФ-28 і АНФ-29 [5]. Крім того, виплавку
порожнистих зливків ЕШП проводять, як правило, по багатоелектродній схемі.
Таким чином, при отриманні порожнистих зливків на їх якість впливає більша
кількість факторів, ніж при виплавці суцільних злитків [6]. Однак якість металу
порожнистих зливків ЕШП в цих умовах вивчено недостатньо. Дослідження
фізичних властивостей флюсів були проведені при температурах 1100…1800°C.
З метою досліджування якості порожнистих зливків сталі ШХ15 провели
електрошлаковий переплав восьми витраних електродів діаметром 40 мм в
рухомому кристалізаторі діаметром 250 мм. Для формування отворів
застосовували круглі дорни, закріплені у верхній частині кристалізатора. У
процесі ЕШП використовували флюси типу АНФ-6, АНФ-1, АНФ-28. АНФ-29,
а

також

УД5-1

системи

СаF2

-

СаО

–

SiO2

і

УД5-2

системи

СаF2 - СаО – SiO2 – Аl203. За такою ж схемою під флюсом АНФ-29 виплавили
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суцільний зливок ЕШП діаметром 250 мм і порожнисті злитки зовнішнім і
внутрішнім діаметром відповідно 250 і 50 мм, 250 і 110 мм. Переплав
проводили при напрузі 41 - 42 В (на трансформаторі) і струмі 4,0-4,5 кА.
Досліджували, головним чином, литий метал. Хімічний склад сталі і
концентрацію кисню та азоту визначали за звичайною методикою, вміст
включень в об'ємних відсотках - за методом максимального балу шкали II
ГОСТ 1778-70 при збільшенні 280 на 225 полях зору, щільність - методом
гідростатичного зважування. Для оцінки дисперсності дендритної будови
(ДДС) визначали ставлення площ, зайнятих осями дендритів і міждендритними
ділянками, а також сумарне число осей і міжосьових ділянок на одиниці
довжини.
Хімічний склад флюсів до і після переплавки приведений в табл. 3.1.
Вміст основних компонентів практично не змінився в процесі ЕШП за
винятком незначного зменшення СаF2. Вміст FеО в шлаці підвищився від
0,27-0,41 до 0,50-1,25%.
Задовільна

якість

поверхні

порожнистих

зливків

отримано

при

використанні флюсів АНФ-28, АНФ-29, УД5-1 і УД5-2. Застосування цих
флюсів веде до деякого зниження вмісту вуглецю, кремнію і алюмінію в металі
ЕШП (табл.3.2), що характерно також і для стандартних флюсів АНФ-6 і
АНФ-1. Флюси АНФ-29 і УД5-2 відрізняються підвищеною десульфураційною
здатністю.
При використанні всіх розглянутих флюсів звертає на себе увагу
підвищений вміст кисню в металі порожнистих зливків (табл.3.3). Це
пояснюється порівняно високою температурою флюсу (1700-1750 С) і
окисленою поверхнею при багатоелектродній схемі ЕШП. Вміст азоту
залишається практично на одному рівні.
Найменший вміст неметалічних включень (0,0049-0,0070%) спостерігається в
металі, переплавленому під флюсами АНФ-29 і УД5-2 (табл.3.4), при
використанні інших флюсів воно знаходиться в межах 0,0072-0,0120%.
Збільшення вмісту включень пояснюється підвищеною кількістю сульфідів
(0,0015-0.0026% для перших двох флюсів і 0,0024-0,0064% для решти флюсів).
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Таблиця 3.1 – Хімічний склад шлаків, що використовується до ЕШП
(чисельник) та після ЕШП (знаменник)
Вміст,%
Флюс

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

CaF2

ƩFeO

АНФ-28
АНФ-29
УД5-1
АНФ-6
Таблиця 3.2 – Хімічний склад сталі ШХ15 при використанні різних флюсів
Вміст,%
Флюс

C

Si

Mn

Cr

S

Al

АНФ-28

0,98-1,00

0,18-0,26

0,27-0,28

1,30-1,40

0,003-0,005

0,009-0,012

АНФ-29

0,98-1,00

0,17-0,27

0,27-0,29

1,35-1,38

0,003

0,008-0,013

УД5-1

0,97-1,00

0,18-0,19

0,26-0,29

1,30-1,40

0,003-0,005

0,007-0,010

АНФ-6

1,00-1,02

0,20-0,26

0,29-0,30

1,30-1,35

0,003-0,004

0,013-0,018

Таблиця 3.3 – Вміст (%) газів в сталі ШХ15
Флюс

[О]

[N]

Флюс

[О]

[N]

АНФ-28

0,0016-0,0053

0,0107-0,0117

УДП5-1

0,0019-0,0058

0,0108-0,0121

АНФ-29

0,0039-0,0066

0,0108-0,0116

АНФ-6

0,0064-0,0072

0,0122-0,0134

Основна кількість усіх кисневих включень (94-98%) у металі полого злитка
мають розміри до 5 мкм (табл. 3.5). Частка таких же сульфідних включень
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складає 81-93%. Максимальний розмір всіх видів включень не перевищують 15
мкм.
Слід зазначити, що вміст кисневих включень в електрошлакових
порожнистих і суцільних злитках промислового виробництва знаходиться
приблизно на одному рівні. В той же час вміст кисню в суцільних злитках в
два-три рази нижче. Невідповідність між концентрацією кисню і вмістом
кисневих включень може бути наближено охарактеризовано ступенем
нерівноважного стану в системі твердий метал - кисень - кисневі включення:
n = Nр/Nф=( m∙[О]∙γмет/γвкл)/ Nф

(3.1)

де n - ступінь нерівноважного стану;
Nр - розрахунковий вміст включень,% об’єм.;
Nф-фактичний вміст включень. % об’єм.;
m - відношення маси включень до маси кисню в цих включеннях;
[О] - концентрація кисню,% мас.;
γмет, γвкл - густина металу і включень, г/см3.
При постійному Nф ступінь нерівноважності буде вище для порожнистих
зливків. Цей факт, мабуть, необхідно враховувати при наступній термічній
обробці металу порожнистих зливків ЕШП.
Таблиця 3.4 – Вміст (%) неметалічних включень в сталі ШХ15
Кисневі
Флюс

АНФ-28

Всього

Сульфідні

в тому числі
всього

В глобулях

В

всього

в оксульфідах

оксульфідах

0,0004

АНФ-29
УД5-1

0,0007

АНФ-6

Примітка: в чисельнику приведені мінімальні, а в знаменнику – максимальні
значення.
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Таблиця 3.5 – Середнє число включень в сталі ШХ15 на площині шліфа
100 мм2
Включення (шт.) по розмірам, мкм
Флюс

всього

2,0-5,0

>5,0-10,0

>10,0-15,0

Кисневі
АНФ-28

907

881

22

4

АНФ-29

614

578

33

3

УД5-1

781

751

28

2

АНФ-6

900

882

17

1

Сульфідні
АНФ-28

366

302

62

2

АНФ-29

264

245

19

0

УД5-1

422

363

53

6

АНФ-6

316

286

28

2

Рисунок 3.1 – Густина (а) і дисперсність (б) дендритної структури по перерізу
злитків ЕШП сталі ШХ15:
О – суцільний злиток Ø250 мм; Δ – порожнистий злиток Ø250/50 мм; □ –
порожнистий злиток Ø250/110 мм; І – край злитка; ІІ – ¼ частина злитка; ІІІ –
середина тіла злитка.
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Вплив складу флюсу на густину дендритної структури (ПДС) не
встановлено. Ця густина залежить, головним чином, від перерізу тіла злитка
при однаковому зовнішньому їх діаметрі[9]. При переході від суцільного злитка
діаметром 250 мм до порожнистиго злиткам діаметром 250/50 і 250/110 мм
щільність підвищується (рисунок 3.1,а). Винятком є центральна зона злитків, де
відмінність значень щільності невелика. Дисперсність дендритної структури
порожнистих зливків по всьому перетину вище в порівнянні з суцільним
злитком того ж зовнішнього діаметра (рисунок 3.1,б).
Литий метал порожнистого злитка має більш високу щільність у
порівнянні з деформованим металом відкритої дугової виплавки (табл. 3.6).
Значне підвищення щільності металу порожнистого злитка спостерігається
після його деформації, що, мабуть, пов'язано з різким зменшенням пористості
металу (табл. 3.6).
Таблиця 3.6 – Щільність і пористість сталі ШХ15
Метод

Переріз

виплавки

заготовки,мм

ОДП

Ø40

ЕШП

Стан металу

Щільність,

Пористість,

г/см3

% об

деформований

7,8261

−

Ø250

литий

7,8308

0,0776

Ø250/110

литий

7,8376

0,0187

□15

деформований

7,8513

0,0008

Таким чином, застосування нових шлаків типу АНФ-28, АНФ-29, УД5-1 і
УД5-2 сприяє поліпшенню якості поверхні порожнистих зливків сталі ШХ15,
одержуваних в рухомих кристалізаторах по багатоелектродній схемі ЕШП.
Використання флюсів типу АНФ-29 і УД5-2 замість інших розглянутих флюсів,
в тому числі і стандартного АНФ-6, дозволяє зменшити вміст неметалевих
включень в сталі ШХ15 порожнистих зливків.
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3.2 Вплив технології ЕШП на якість сталі ШХ15
Шарикопідшипникову сталь для приладових підшипників виплавляють
методом подвійного переплавки ( ЕШП з ВДП ). У цьому дослідженні вивчали
вплив складу флюсу при ЕШП на якість сталі ШХ15ВД .
Для переплавок використовували метал виплавлений в електропечі з
повним окисленням. Кінцеве розкислення сталі виконувалося алюмінієм.
Катані електроди діаметром 180 мм переплавляли методом ЕШП в
кристалізаторах діаметром 300 мм.
Метал однієї вихідної плавки (І) переплавляли із застосуванням : флюсів
АНФ-6, АН-291 і АНФ-7, другий (II ) - на флюсах АНФ-6 і АНФ-1П
(флюоритовий концентрат) [10]. Параметри ЕШП наведені в табл. 3.7. Злитки
ЕШП після торцювання і обдирання переплавляли в вакуумних дугових печах в
кристалізатори діаметром 370 мм на струмі 6,0 кА.
Таблиця 3.7 – Параметри ЕШП
Групи
плавок

Флюс

Витрати
флюсу,кг

Робочий режим
І, кА

U, В

Середня

швидкість

наплавлення злитку
Фактична,
кг/хв

Відносна

1

АНФ-6

31-34

8,3-9,0

45-50

4,0

1,00

2

АН-291

38-42

6,0-7,5

52-58

5,4

1,35

3

АНФ-7

38-42

9,2-9,5

49-52

2,6

0,64

4

АНФ-1П

38-42

9,5

47-52

2,4

0,60

Вивчали вплив переплавки на склад шлаку. Аналізували пробу вихідного
флюсу, а також усереднені проби від шлакової шапки після переплавки і
корочки шлаку, знятої з поверхні злитка ЕШП. Результати аналізу наведені в
табл. 3.8.
Для всіх випадків переплавки сталі ШХ15 характерний приріст в шлаку
змісту Si02; в шлаках АНФ-6 і АНФ-1П збільшився вміст СаО, а в шлаках
АНФ-6 і АН-29 – кількість MgО. У безглноземних шлаках має місце приріст
вмісту АІ2О3. В основних шлаках АН-291 і АНФ-7 спостерігається накопичення
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сірки, у той час як у шлаків на фторидній основі в ході переплавки відбувається
вигар сірки.
Результати аналізу хімічного складу металу і вмісту газів наведені в
таблиці 3. Після ЕШП в сталі знизився вміст кремнію: при використанні флюсів
АНФ-6, АН-291 і АНФ-1П вигар склав 4-18 % від., а при ЕШП на флюсі АНФ-7
вміст кремнію зменшилася в 2,5 рази і вийшло за межі марочного складу.
При переплаві під усіма флюсами, крім АНФ-1П, досягнуто також
зниження вмісту сірки на 0001 % ваги.
Характерна поведінка алюмінію при ЕШП. Після переплавок під
шлаками АНФ-7 і АНФ -1П, що не містять АІ2О3, концентрація алюмінію в
металі знизилася відповідно в 2 і 3 рази. Після переплаву під шлаком АНФ-6
(28% глинозему) вміст алюмінію зменшився на 12% відн., а після
переплавки під шлаком АН-291 (38,3% глинозему) пригар алюмінію склав
21,0% відносних[11]. Поведінка кисню також значною мірою залежить від
складу шлаку. Так, після ЕШП на флюсах АНФ-6 і АНФ-1П концентрація
кисню в металі знизилася відповідно на 7 і 25% відн., на флюсі АН-291 – в 2
рази, а переплав під шлаком АНФ-7 привів до збільшення вмісту кисню на
55% відн. Концентрація азоту після ЕШП знизилася в залежності від складу
флюсу на 2-30% відн.
Після ВДП електрошлакового металу пригар марганцю склав 15-28%
відн., концентрація кисню у всіх випадках зменшилася більш ніж удвічі і
азоту – на 25-46% відносних.
Забрудненість сталі даних плавок неметалевими включеннями визначали
шляхом оцінки по еталонним шкалам ГОСТ 801-60 і електролітичним
виділенням.
Результати оцінки наведені в табл. 3.9 та на рис. 3.2 і 3.3. При оцінці
включень по еталонним шлакам і методом підрахунку в сумі за всіма видами
включень найбільш чистим метал ЕШП і ЕШП з ВДП опинився в разі
використання флюсів АНФ-6 і АН-291.
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Таблиця 3.8 – Результати аналізу початкових флюсів і шлаків після
переплаву сталі ШХ15
Місце

Марка

відбору

флюсу

АН-291

АНФ-7

Fe2

SiO2

АІ2О3

FeO

CaO

MgO

TiO2

MnO

CaF2

Флюс

1,56

28,00

0,21

4,03

0,26

сліди

0,04

65,76

-

0,030

Шапка

2,22

25,95

0,72

4,57

0,65

сліди

0,25

65,26

-

0,016

Корочка

1,22

45,61

1,37

7,93

0,78

сліди

0,25

43,70

-

0,020

Флюс

2,00

38,32

0,25

31,80

14,40

сліди

0,05

14,53

-

0,077

Шапка

2,92

38,36

0,43

28,58

16,14

0,14

0,09

13,16

0,18

0,096

Корочка

2,28

37,22

0,35

28,61

16,14

0,17

0,09

14,91

0,15

0,100

Флюс

1,01

2,11

0,14

24,28

1,05

0,20

0,10

66,51

0,26

0,040

Шапка

5,37

3,74

0,26

23,92

1,05

0,28

0,11

61,10

0,27

0,106

Корочка

2,68

2,80

0,30

26,49

1,57

0,19

0,11

61,10

0,19

0,042

Флюс

0,83

0,57

0,30

2,80

0,53

-

-

91,90

-

0,053

2,24

2,02

0,36

5,36

-

-

-

85,64

-

0,031

1,82

1,45

2,96

3,56

-

-

-

88,40

-

0,030

проб

АНФ-6

Вміст, %

АНФ-1П Шапка
Корочка

O3

S

Так як використовували вихідний метал двох плавок, то для об'єктивної
оцінки впливу складу флюсу на поведінку включень різного виду при
переплавах віднесли кількість включень даного виду, підрахованих в
об'ємних відсотках, для кожного флюсу до кількості тих же включень після
переплавки під флюсом АНФ-6, прийнявши цю кількість за одиницю для
металу кожної вихідної плавки (рис.3.4).
Ступінь рафінування металу від оксидних включень при ЕШП під
флюсами АНФ-6 і АН-291 практично однакова, після переплавки під
флюсом АНФ-7 кількість оксидів дещо зросла навіть в порівнянні з
вихідною електродуговою плавкою, після ЕШП під флюсом АНФ-1П
кількість оксидів в 1,7 рази більше, ніж при флюсі АНФ-6.
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АНФ-1П

Рисунок 3.2 - Вміст неметалічних включень в сталі
ШХ15 після ЕШП

Збільшення вмісту оксидних включень при ЕШП на флюсах АНФ-7 і
АНФ-1П, мабуть, пов'язано з підвищенням окисленності шлаку в ході
переплавки за рахунок оксидів, що вносяться з поверхні електроду (в даному
випадку використані великі струми, ніж при флюсах АН-291 і АНФ-6), і
збільшенням тривалості контакту поверхні шлаку з атмосферою при малій
швидкості наплавлення зливка [12].
Після ВДП електрошлакових заготовок, виплавлених на різних флюсах,
забрудненість вакуумної сталі оксидними включеннями в об'ємних відсотках
(метал однієї вихідної плавки) практично не змінюється, однак при оцінці по
максимальному балу найбільш чистим виявився метал ВДП, отриманий із
заготовок, виплавлених під флюсами АНФ-6 і АН-291.
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Рисунок 3.3 - Кількість і склад оксидного осаду в сталі
ШХ15 після ЕШП

За сульфідним включеннями найбільше рафінування досягається після
ЕШП під флюсами АНФ-7 і АН-291, найменше – під флюсом АНФ-1П;
флюс АНФ-6 по десульфуруючій здатності займає проміжне положення.
Максимальний ефект обезсірчування досягається при високому вмісті
вільного окису кальцію в шлаці (флюси АНФ-7, АН-291).
За даними роботи [2], коефіцієнт розподілу сірки для флюсів АНФ-6 і
АНФ-1П, що містять 5-6% СаО, становить:

тоді як для флюси системи СаF2–СаО (АНФ-7) він досягає 25 35.
Метал ВДП, з точки зору зменшення вмісту сульфідних включень, можна
розподілити в тій же послідовності (по складу флюсів, використаних для
плавок попереднього ЕШП): АНФ-1П, АНФ-6, АН-291, АНФ-7.
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Рисунок 3.4 - Відносний об'ємний склад включень в
сталі після ЕШП
Нітрідні включення в сталі ШХ15 являють собою нітриди титану TiN.
За ступенем збільшення рафінування металу ЕШП від нітридних включень
флюси розташовуються в наступній послідовності: АН-291, АНФ-6, АНФ-7,
АНФ-1П. Видалення нітридних включень при ЕШП відбувається за рахунок
окислення титану в металі і переходу його в шлак [13]. Природно, окислення
титану відбуватиметься у більшій мірі при використанні флюсів, через які
відбувається велике перенесення кисню з атмосфери і з поверхні електрода.
Аналогічна залежність справедлива і для металу ВДП, отриманого з
електрошлакових електродів, виплавлених під різними флюсами .
Таким чином, на підставі проведеної роботи можна побачити, що найбільш
повне

рафінування

електрошлакового

металу

для

подальшого

ВДП

відбувається при використанні флюсів АН-291 і АНФ-6.
Аналогічні висновки зроблені нами і щодо металу ЕШП з ВДП. Була
проведена

додаткова

серія

плавок

подвійного

переплаву,

на

яких

використовували вихідний метал, виплавлений за вказаною вище технологією
та оброблений в ковші рідким вапняно- глиноземистим синтетичним шлаком
зі зниженним вмістом ТіО2. Попередній ЕШП вихідної заготовки виробляли
під флюсами АНФ-6 і АН-291.
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Найбільш чистий метал ВДП отриманий після переплавки під флюсом
АНФ-6 вихідного металу, обробленого синтетичним шлаком[14]. При
використанні вихідної сталі, що не оброблена синтетичним шлаком, меншу
забрудненість металу ЕШП з ВДП отримали при застосуванні для
попереднього ЕШП флюсу АН-291.
Таким чином, для виробництва приладової шарикопідшипникової сталі
можна рекомендувати таку технологію: виплавка вихідної сталі в дугових
електропечах з обробкою металу в ковші рідким вапняно-глиноземистим
синтетичним шлаком – ЕШП, під флюсом АНФ-6 – ВДП.
При відсутності можливості обробки вихідної стали синтетичним шлаком
доцільно попередній ЕШП проводити під флюсом АН-291, при цьому вихідна
сталь повинна містити мінімальну кількість титану.
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Таблиця 3.9 – Хімічний склад і забрудненість по еталонним шлакам сталі ШХ15
№ плавки

І

ІІ

Метод виплавки

Електродугова

ЕШП

ЕШП

ЕШП

Електродугова

ЕШП

Марка флюсу ЕШП

-

АНФ-6

АН-291

АНФ-7

-

АНФ-1П

C

1,04

0,95

0,98

0,98

1,04

1,03

Mn

0,32

0,33

0,34

0,35

0,39

0,30

Si

0,25

0,22

0,24

0,10

0,33

0,27

P

0,012

0,007

0,008

0,012

0,010

0,009

S

0,005

0,004

0,004

0,003

0,005

0,005

Ni

0,09

0,07

0,15

0,07

0,10

0,10

Al

0,042

0,037

0,051

0,021

0,068

0,021

Ti

0,0065

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

Cr

1,46

1,46

1,42

1,46

1,45

1,44

[O]

0,0043

0,0040

0,0021

0,0067

0,0028

0,0021

0,0133

0,0130

0,0125

0,0091

0,0093

0,0087

ГОСТ801-60

ГОСТ801-60

ГОСТ801-60

ГОСТ801-60

-

ГОСТ801-60

2,75

2,25

1,50

2,75

-

1,30

2,50

1,21

0,67

0,50

-

1,25

2,25

0,75

0,75

0,58

-

0,08

Вміст, %

[N]
Шкала для оцінки
включень
Оксиди
Включення,
середній
Сульфіди
бал
Глобули
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
4.1 Мета розділу
Постійний розвиток науки та техніки потребує введення нових технологій
у процеси промислового виробництва. В той же час дефіцит сировинних
джерел, та їх висока вартість вимагає виконання більш економічних та
ефективних видів обробок металів. Водночас із впровадженням нових
технологій, слід чітко дотримуватись усіх вимог щодо охорони праці. Саме
тому надзвичайно важливе значення відіграє питання створення належних умов
для праці, що в свою чергу дозволить знайти потенціальні фактори ризику,
зберегти здоров'я людей, підтримувати на належному рівні їх працездатність.
У даній науковій роботі досліджувалась електрошлакова технологія
виплавки шарикопідшипникових сталей. Експериментальна частина роботи
проводилась в лабораторії дослідного заводу спеціальної електрометалургії ІЕЗ
ім. Е.О. Патона. Під час виконання роботи було використане таке устаткування:
- Електрошлакова установка УШ-165;
- 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.
4.2 Аналіз приміщення за площею та об'ємом
Лабораторія має наступні розміри: довжина - 20м, ширина - 12м, висота
стелі - 8м. Тобто приміщення технологічної ділянки має площу 240м 2, 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,
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повинна бути не меншою за 4,5м2, а об'єм виробничого приміщення, що
приходиться на одного співробітника - не меншим за 15,5м3. План-схема
лабораторії приведена на рис.4.1.[17].

Рисунок 4.1 План-схема лабораторії

4.3 Аналіз освітленості приміщення
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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 [20].
4.3.1 Розрахунок рівня природного освітлення
Нормативний КПО, при бічному освітленні для аналітичної лабораторії
становить 1,5, а при m=0,90 для північної сторони:
Eн =1,5*0,90=1,35%
Розрахунок рівня природного освітлення здійснюється за формулою:
100 

So e  K j  

 Kз;
Sn
 r

(4.1)

100  So    r
,
S n  K з    Kз

(4.2)

Звідси знаходимо е.
e

де Sn=240 м 2 - площа приміщення;
Kз=1,2 – коефіцієнт запасу;
 = 15 – світлова характеристика вікон;
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S o = 13,5 м 2 - площа вікна;
Kз =1,1 – затінення сусідніми будівлями;

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

(4.3)

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

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

Таким чином коефіцієнт природного освітлення в нашому приміщенні
становить 0,2, а нормативний КПО, при бічному освітленні має становити 1,35
(за ДБН В.2.5-28-2006). Отже, лабораторне приміщення не забезпечується
необхідною нормою природного освітлення тому у денний період потрібно
застосовувати штучне освітлення.
4.3.2 Розрахунок штучного освітлення
Джерелами штучного освітлення є люмінесцентні лампи. Для місцевого
освітлення використовуються лампи розжарювання. Освітлення, що забезпечує
зорові роботи, є важливим чинником в організації та проведенні роботи, тому
що сприяє рівномірному розподілі яскравості в полі зору. Воно повинно
відповідати нормативному значенню Е.
Знаходимо фактичну освітленість лабораторії Еф

Eф 

N  n Ф п 
S  k3  Z

де, N – кількість світильників = 24 шт.
n - кількістьламп у світильнику = 4 шт.
S - площа приміщення = 240 м2
Z - коефіцієнт нерівномірності освітлення = 1,1

(4.4)
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Фп - світловий потік однієї лампи ЛБ-40 дорівнює 2600 лм.
Коефіцієнт запасу k3 приймаємо рівним 1,5 [20], виходячи із того, що
лабораторія має повітряне середовище, яке містить не більше 6,0 мг/м3 пилу.
Забезпечення потрібної освітленості в лабораторії виконуємо методом
світлового потоку:
Коефіцієнт використання світлового потоку η є функцією від індексу
приміщення та коефіцієнту відбиття від стелі ρп та стін ρс:
η=f (i,ρ від)

(4.5)

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

i

A B
H c  ( A  B)

(4.6)

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

i

20 12
 0,9375
8  (20  12)

Світильники в лабораторії розташовані рядами. Із світлотехнічної таблиці
знаходимо коефіцієнт використання світлого потоку η=0,42[20].

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.
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Рисунок 4.2 Схематичне зображення розташування світильників.
4.4 Аналіз мікроклімату приміщення
Оптимальні показники мікроклімату розповсюджуються на всю робочу
зону приміщень, допустимі – на постійні і непостійні робочі місця робочої
зони. Допустимі показники встановлюються у тих випадках, коли із
технологічних, технічних та економічних причин неможливо забезпечити
оптимальні норми. Рік розділяють на теплий і холодний періоди. Холодний
період року характеризується середньодобовою температурою зовнішнього
повітря +10°С і нижче. Теплий період року - температурою понад +10 °С.
Категорія важкості виконуваних робіт – Легка, Ιб, тобто, робота, що
виконується сидячи, стоячи або пов’язані з ходінням, та супроводжується
деякими

фізичним

напруженням.

Згідно

ДСН3.3.6.042-99

допустима

температура у виробничому приміщенні повинна складати 17-28°С, допустима
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вологість повітря в приміщенні не більше 75%, допустима швидкість руху
повітря в приміщенні - не більше 0,2м/с. Мікроклімат у лабораторії відповідає
нормам ДСН 3.3.6.042-99 для приведеної вище категорії виконуваних робіт.
У приміщенні лабораторій підтримуються параметри мікроклімату
відповідно до даних норм (табл.4.1) [18].
Зазначені параметри підтримуються за допомогою опалення, згідно
СНиП2.04.05-85

(для

адміністративних

приміщень

опалення

водяне

з

радіаторами), проточною повітряною вентиляцією.
Таблиця 4.1 - Допустимі та фактичні значення мікроклімату в дослідницькій

0,1

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

0,15

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

Досягнення оптимальних параметрів мікроклімату та складу повітря
можливо лише при забезпеченні належного повітрообміну.
Приміщення має витяжну вентиляцію, котра забирає підігріте повітря
приміщення від установки.
Для зменшення температури в теплий період року необхідно встановити
6 кондиціонерів типу БК 1500. Для підтримки балансу приміщення по
вентиляції в холодний період року, необхідно організувати подачу теплого
повітря з калориферів до кімнати.
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Інфільтрація

(неорганізований

повітрообмін)

відбувається

через

нещільність віконних рам, дверей та через пори матеріалів конструктивних
елементів будівлі (стін, стелі).
4.5 Пожежна безпека
За “Типовими правилами пожежної безпеки для промислових
підприємств”, а також згідно ОНТП 24-86 дане виробництво відносять до
категорії Г, так як в технологічному циклі використовують матеріал в
розплавленому стані.
Згідно з ПУЭ-84 клас П-IIа - зони приміщень, в котрих є тверді,
волокнисті горючі речовини. Горючий пил і волокна не виділяється [19].
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;
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- персонал проходить інструктажі з пожежної безпеки й інші види
протипожежної підготовки;
- призначено відповідальних осіб за протипожежним станом лабораторії і
інших приміщень;
- створено добровільну дружину;
- створено пожежно-технічну комісію;
- будинки забезпечені знаками безпеки відповідно ГОСТ 12.4.26-76;
- розроблено оперативний план пожежогасіння,
3)

режимні:

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

Рисунок 4.3 План евакуації
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У приміщенні лабораторії установлені 4 пожежних сигналізатори
ИП-105, сигнал з яких надходить на основну панель пожежної сигналізації.
Сигналізатори ИП-105 спрацьовує на підвищення температури до t=72 °С. У
коридорі знаходиться пожежний кран, із приєднаним пожежним рукавом.
4.6 Електробезпека
Електробезпека - система організаційних і технічних заходів і засобів
забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму
електричної дуги, електричного поля і статичної електрики.
Електротравма – це травма, викликана дією електричного струму або
електричної дуги [16].
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.
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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.
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4.7 Перевірочний розрахунок заземлення нульового провідника
Для захисту людей від ураження електрострумом внаслідок пошкодження
ізоляції і переході напруги на струмопровідні частини машин, механізмів,
інструментів тощо застосовують занулення.
Занулення — це навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним
провідником металевих струмонепровідних частин, які можуть опинитися під
напругою (корпуси електроустаткування, кабельні конструкції, сталеві труби
тощо) [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

струмопровідних частин обладнання, однофазне замикання
перетворюється

в

однофазне

коротке

замикання,

яке

всіх

не-

на корпус

призводить

до

спрацьовування максимального струмового захисту.
Захисне заземлення і занулення виконують з метою:
• забезпечення нормальних режимів роботи установки;
• забезпечення безпеки людей при порушенні ізоляції мережі струмопровідних
частин;
• захисту електроустаткування від перенапруги;
• захисту людей від статичної електрики.
У мережі нейтраль джерела струму слід приєднати до заземлення за
допомогою заземлюючого провідника. Цей

заземлювач

розташовується

поблизу джерела живлення (в окремих випадках) біля стіни будинку, у
якому він знаходиться. Ефективним заходом захисту в даному випадку є
занулення.
Занулюється безпосередньо корпус печі типу УШ-165. Схему занулення
зображено на рис.4.4
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Рисунок 4.4 Схема занулення
Тип заземлювача - вертикальні електроди та з'єднувальна смуга (рис. 5.4).
Для заземлення електроустановок напругою до 1000 В використовується
виносне заземлення, яке забезпечує порівняно не великий опір заземлюючого
пристрою.
Воно складається з вертикальних електродів та з'єднувальної штаби.
Електроди - в землі; з'єднувальна штаба - прут круглого перерізу - в землі,
матеріал - сталь.
h
t

l

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

  вим
де

(4.7)

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

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

вим

= 100 Ом∙м. Отже



= 150 Ом∙м. Опір

розтікання струму одного заземлювача визначається формулою:

R1 

p
2l

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

(4.8)

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

150
3,14  2  3

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

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

(4.9)

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

(4.10)

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

Rr  

2

2L

 ln( L

dt0

)

(4.11)

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

R ш/ 

( R 1R r )

R η

1 r

 R 1n / h



(4.12)

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

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

безпеки

при експлуатації електрошлакової

установки УШ-165
Перед включенням установки в роботу подати попереджувальний
звуковий сигнал включенням кнопки, розташованої на шафі управління.
Порядок операцій та їх виконання повинні бути докладно описані в
розроблених технологічних процесах для кожної марки сталі.
Періодична

перевірка

знань

обслуговуючого

персоналу

повинна

проводитися комісією, яка призначається наказом по підприємству-споживачеві
не рідше, ніж через 12 місяців. Результати перевірки повинні оформлятися
протоколом.
На ділянці розміщення установок на видному місці повинна бути коротка
інструкція для обслуговуючого персоналу щодо заходів безпеки, правилам
експлуатації обслуговування установок з урахуванням розподілу обов'язків.
Обладнання робочих місць та спецодяг повинні забезпечувати постійний
захист обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом, від
теплового випромінювання та бризок розплавленого шлаку і металу.
Пошкодження роботи установки в надзвичайних ситуаціях:
1) пошкоджена ізоляція струмоведучих елементів;
2) порушення в роботі системи подачі охолоджуючої води;
3) незадовільна робота механізмів установок;
4)

наявність

несправностей

в

електрообладнанні

і

контрольно-

вимірювальної апаратури;
5) наявність порушення в спрацьовуванні блокувань, системи світлової та
звукової сигналізації.
Для усунення цих несправностей необхідно провести відключення
установки і викликати майстра для проведення технічного огляду.
При працюючій установці забороняється знімати захисні кожухи з
електричних проводів і апаратів.
Під час роботи установок не торкатися до обертових частин і не знімати з
них захисні кожухи.
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У всіх випадках порушення нормальної роботи установок негайно
провести відключення.
При спрацьовуванні блокувань і автоматичному відключенні установок
повторне включення можливе тільки після усунення причини відключення.
Знаходження у працюючих установках осіб, не пов'язаних з її
обслуговуванням, категорично забороняється.
Необхідно дотримуватися правила роботи з підйому-транспортним
устаткуванням при транспортуванні електродів, інвентарних головок і тигельковша.
4.10 Висновки та рекомендації
Порівнявши вихідні дані з наведеними, можна зробити висновок, що
вологість у приміщенні відповідає допустимим, а виміряна температура і
швидкість руху повітря ні, тому необхідні заходи щодо нормалізації параметрів
мікроклімату. Такими заходами нормалізації параметрів може бути раціональна
вентиляція, опалення та кондиціювання повітря (досягається шляхом щільного
закриття вікон, заклеювання їх у холодний період року). Також можна
використовувати раціональне розміщення технологічного устаткування.
Для

забезпечення

задовільного

сприйняття

кольорів

основними

джерелами світла для освітлення приміщень вважається люмінесцентні лампи
низького тиску. У разі технічної або недоцільності застосування газорозрядних
ламп допускається використати лампи розжарювання.
Конструкції

установок,

котрі

використовувались

в

даній

роботі

забезпечують безпеку обслуговуючого персоналу при дотримуванні загальних
вимог і правил монтажу та електроустановок із напругою, що не перевищують
1000В.

В лабораторії правильно виконане захисне заземлення корпусів,

електроустаткування та приладів.

Розташування робочих місць таке, що

виключає можливість дотику до корпусів електроустаткування та приладів.
Кожний рік проводиться перевірка опорів і захисту електроустановок до
500 В, а також заземлення.
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Висновки
1. Встановлено, що переборка відпрацьованих деталей машин, виготовлених з
сталі ШХ15 вирішує проблему їх утилізації.
2. Вибрано шлак, що забезпечує стабільність електрошлакового процесу і
високу якість металу ЕШП.
3. Розраховано розмір плавильного тигля і витратного електроду, що
забезпечують стабільність процесу і мінімальні витрати електроенергії.
4. Аналіз результатів дослідження хімічного складу показує що метал
електрошлакового переплаву відповідає ГОСТу. При цьому має місце значне
зменшення вмісту сірки і дещо менше фосфору, що пов’язано переходом
даних елементів в шлак при електрошлаковому переплавленні.
5. Результати механічних випробувань показали, що властивості металу після
електрошлакового переплаву перевищують властивості металу прокату сталі
ШХ15.
6. Отримані результати експериментів можуть бути виконання при розробці
промислової технології утилізації відходів промислового виробництва.
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Сonclusions
1.

It is established that the partition exhaust machine parts made of steel SHH15
solve the problem of disposal.

2.

Your slag electroslag process ensures the stability and high quality metal ESR.

3.

Calculated melting pot size and consumable electrode to ensure the stability of
the process and minimal power consumption.

4.

Analysis of the composition research shows that the metal electroslag
remelting meet state standards. This is a significant reduction of sulfur and
phosphorus slightly less, due to the transition of these elements in the slag in
electroslag remelting.

5.

The results of mechanical tests have shown that the properties of the metal
after electroslag remelting exceed the properties of the metal rolled steel
SHH15.

6.

The results of experiments can be followed when developing industrial
technology utilization of industrial wastes.
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Додаток А

Програма для розрахунку маси 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

