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РЕФЕРАТ 

 

Звіт складається із вступу, 5-х розділів, висновків і рекомендацій, 

загальним обсягом 135 сторінки, з 51 ілюстраціями, 7 таблицею, 100 

літературними джерелами. 

Об’єкт дослідження – автоматична система керування технологічним 

процесом конвертерної плавки (АСКТП).  

Предмет дослідження – математична модель і алгоритми керування 

конвертерним  процесом в умовах неповної інформації. 

Мета роботи – підвищення ефективності конвертерного виробництва 

шляхом створення моделі і засобів керування процесом, що охоплює всі 

періоди плавки, на основі теоретичного обґрунтування і розробки методів 

отримання достовірної і надійної інформації про хід процесу і реалізації 

згаданого в АСКТП конвертерної плавки. 

Методи досліджень – математичні методи побудови моделей 

(детерміновані, імовірнісні і евристичні), методи нечіткої логіки, вибору 

структури математичної моделі й настройки її параметрів для безперервного 

функціонування в технологічному процесі, методи синтезу систем управління.  

Отримані результати – розроблені моделі й алгоритми керування 

киснево-конвертерним процесом (ККП), проведено вибір алгоритму і засобів 

вимірювання технологічних параметрів в умовах неповної інформації, 

проведена перевірка роботи розробок за промисловими даними.  

Рекомендації з використання роботи – перевірити адекватність 

розробленої системи управління, моделей і алгоритмів при керуванні ККП, в 

умовах різних конвертерних цехів, провести промислові випробування 

алгоритмів на одному з промислових підприємств. Подальші дослідження 

проводити в напрямку алгоритмізації вирішуваних завдань і реалізації системи 

на стандартних контролерах. 

Галузь застосування – металургійне виробництво. 

 

Ключові слова: КИСНЕВИЙ КОНВЕРТЕР, КЕРУВАННЯ, МОДЕЛЬ, 

АЛГОРИТМИ, ЗАМКНЕНА СИСТЕМА  
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Перелік символів, скорочень, одиниць та умовних позначень 

 

КПП – киснево-конвертерний процес; 

ТЕП – техніко-економічні показники; 

ОКГ – охолоджувач конвертерного газу;  

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина; 

ПЕОМ – персональна електронно-обчислювальна машина; 

АСКТП – автоматизована система керування технологічним процесом; 

АСК – автоматичні системи керування 

САПР – система автоматичного проектування; 

СККП – система керування конвертерною плавкою;  

ВАТ – відкрите акціонерне товариство; 

ЄМЗ – Єнакиєвський металургійний завод; 

КМК – Криворізький металургійний комбінат; 

ПАР – поверхнево активні речовини;  

Fo – критерій Фур'є; 

НВК – науково-виробнича корпорація;  

ЦАП – цифро-аналоговий перетворювач; 
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ВСТУП 

 

У сучасних умовах конкуренції одна з основних задач, що стоїть перед 

сталеплавильниками – це виплавка якісної сталі з мінімальними витратами. 

Підвищення якості керування киснево-конверторним процесом є одним з 

шляхів вирішення даної задачі. 

Актуальність теми. У літературі описані різні методи побудови 

математичної моделі і систем керування процесом.  З розгляду математичних 

моделей виходить, що при достатньо великому їх різноманітті відсутня 

загальна методологія їх побудови і оцінювання. Існують статичні і динамічні 

моделі процесу, але динамічні не можуть забезпечити задану точність, тому що 

в основному вони є статистичними і мають ряд недоліків.  

До цього часу ще немає математичної моделі як процесу у цілому, так і 

окремих його частин, що адекватно відображають процес і забезпечують 

можливість перейти до системи замкнутого керування. Автоматизація 

конвертерного процесу дозволяє по – перше, ефективніше керувати 

конвертерною плавкою, а по – друге, підвищити якість сталі, яка 

виплавляється. 

Передовими закордонними і вітчизняними фірмами розроблено багато 

моделей і систем керування сталеплавильними агрегатами. Закордоні розробки 

орієнтуються на високу якість вихідних матеріалів, що практично недосяжно 

для підприємств України. Тому впровадження таких розробок не приводить до 

позитивного результату. Вітчизняні розробки, як правило, орієнтовані на 

стабілізацію окремих параметрів процесу дуття. Комплексна модель, що 

працює за єдиним оптимальним критерієм відсутня. Це призводить до низької 

ефективності керування, підвищує кількість плавок, що потребують 

коректування. Найважливіші технологічні складові процесу продування 

конвертерної плавки – зневуглецювання, шлакоутворення і температура – 

залежать від режиму дуття, що визначає глибину реакційної зони. Параметрами 

регулювання режиму дуття є інтенсивність подання кисню і відстань кінцевика 

фурми до рівня ванни. Неоптимальний вибір цих параметрів порушує 

синхронну зміну швидкості зневуглецювання і температури ванни, призводить 

до утворення густих гетерогенних шлаків з високими значеннями вмісту 

кремнезему і в’язкості, що гальмує процес знесіркування,  або, навпаки, занадто 

рідких шлаків, що спричиняє викиди металу. Все це підтверджує необхідність 

вирішення проблеми створення математичної моделі керування 

зневуглецюванням ванни в сталеплавильних процесах при продувці ванни 

киснем. 

Тому вирішення поставленого питання є вельми актуальним. 

Мета роботи і галузь застосування. Метою даної роботи є підвищення 

ефективності конвертерного виробництва шляхом створення моделі і засобів 

керування процесом, що охоплює всі періоди плавки, на основі теоретичного 
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обґрунтування і розробки методів отримання достовірної і надійної інформації 

про хід процесу і реалізації згаданого в АСКТП конвертерної плавки. 

У відповідності до цієї мети вирішуються наступні задачі: 

– проведення порівняльного аналізу математичних моделей 

конвертерного процесу у режимах статичного, динамічного і замкнутого 

керування;   

– дослідження впливу окремих складових конвертерної плавки на перебіг 

протікання процесу; 

– наукове обґрунтування, дослідження, розробка і реалізація 

математичних моделей конвертерного процесу, алгоритмів, методів контролю, 

які підвищують якість та ефективність керування; 

– розробка і реалізація автоматизованої системи керування конвертерною 

плакою; 

Об’єкт дослідження – автоматична система керування технологічним 

процесом конвертерної плавки.  

Предмет дослідження – математична модель і алгоритми керування 

конвертерним  процесом в умовах неповної інформації. 

Галузь застосування – металургійне виробництво. 
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1 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КИСНЕВО-КОНВЕРТЕРНИМ ПРОЦЕСОМ 

 

1.1 Конвертерний процес як технологічний об’єкт управління  

Конвертерний процес — основний спосіб виробництва сталі.У світовому 

виробництві частка конвертерної сталі становить приблизно 60 %. 

Пройшло понад півстоліття з початку промислового використання 

киснево-ковертерного способу виробництва сталі. За оцінкою спеціалістів, 

принципово нові технології сталеваріння, на сьогоднішній день, стали 

достатньо зрілі. Періоди їх розвитку перейшли в стадію відносно спокійного 

вдосконалення окремих важливих елементів технології й обладнання. 

Вирішення основних задач сучасного киснево-конвертерного процесу – 

підвищення його рентабельності і досягнення заданих фізико-хімічних 

властивостей розплавленого металу, щільно пов'язане з подальшою 

оптимізацією. 

При цьому в умовах ринку, що склалися, важлива роль відведена розвитку 

енерго- і ресурсозберігаючих технологій і прийомів ведення процесу. 

Автоматизація конвертерного процесу дає можливість істотно підвищити 

його ефективність і якість виплавленої сталі. 

Найважливіші технологічні складові процесу конвертерної плавки — 

зневуглецювання, шлакоутворення і температура — залежать від режиму 

проведення плавки. 

Параметрами регулювання зневуглецювання є інтенсивність подання 

кисню і відстань наконечника фурми до рівня ванни. 

Сутність конвертерного виробництва сталі полягає в продувці рідкого 

чавуну киснем, у результаті чого елементи чавуну (вуглець [C], силіцій [Si], 

манган [Mn], фосфор [P] й інші) окислюються, а продукти реакцій переходять у 

шлакову й газову фазу. Ці процеси відбуваються за рахунок контакту 

розплавленого металу з газоподібним середовищем, що є носієм кисню, 

внаслідок зіткнення металу й розплавлених або твердих оксидних фаз, що є 

донорами кисню, і за рахунок розчиненого в металі кисню [1]. 

Киснево-конвертерна плавка відрізняється складністю фізико-хімічних 

процесів, протікає з великою швидкістю і при високій температурі, 

характеризується нестаціонарністю функціонування й великою розмірністю 

розв’язуваних задач, наявністю нестаціонарних і взаємнокорельованих шумів і 

перешкод вимірюванням, має істотний дрейф робочих параметрів.  

Якість одержуваної в конвертері сталі визначається її складом і 

температурою.  

Конвертер можна розглядати як хімічний реактор, у якому відбуваються 

реакції окиснення різних елементів і процеси перерозподілу домішок і теплоти 

між металом і шлаком, що утворюється. З позицій термодинаміки ясно, що 

окиснення домішок чавуну киснем при звичайних для конвертерного процесу 

температурах (t = 1400  1600 
0
С) повинне здійснюватися досить повно. 

Незворотність реакції окиснення вуглецю забезпечується безперервним 

видаленням з конвертера газоподібних оксидів, що утворяться. Для інших 
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елементів, що переходять у шлакову фазу, повна незворотність забезпечується 

значним зменшенням вільної енергії системи при утворенні продуктів реакції 

та хімічного зв’язування їх у шлаку, присутність основних оксидів у якому є 

достатньою умовою протікання більшості реакцій рафінування. Розчинення 

вапна в оксидах, що утворяться, приводить до формування основних шлаків, 

що зв’язують сірку [S] й фосфор [P].  

Протягом перших хвилин продувки, кремній і марганець, які мають 

найвищі реакції спорідненості окислюються. З ходом продувки, спорідненість 

змінюється у зв'язку зі змінами у складі ванни і шлаку та температури. 

Всі  реакції шлакоутворення можуть бути виражені загальною формулою 

O2(г)+2α/β[M]Fe(l)=2/β(MαOβ)шлак 

або 

2(O)+ 2α/β[M]Fe(l)=2/β(MαOβ)шлак 

Якщо розчинення кисню розглядати окремим кроком, то пряма реакція 

зневуглецювання відповідно: 

[O+[C]]Fe =CO(г) 

Рушійні сили або величина спорідненості до реакції окислення-

шлакоутворення (щодо стехіометрії газоподібного кисню) є 

𝐴3′ (= − {
𝜕𝐺

𝜕ℰ
}

3′
) = 𝐴3′

0 (−∆𝑅𝐺3′
0 ) − 𝑅𝑇 {

𝑎𝑀𝛼𝑂𝛽
2/𝛽

𝛼[𝑂]
2 ∗ 𝛼[𝑀]

2𝛼/𝛽
} 

𝐴4 =  𝐴4
0 + 𝑅𝑇 [

𝑝𝐶𝑂/𝑝0

𝛼[0] ∗ 𝛼[𝑀]
] 

 

{
𝜕𝐺

𝜕ℰ
}

𝑗
, 𝐴𝑗 , 𝐴3′

0 =  −∆𝑅𝐺𝑗
0, 𝛼𝑀𝛼𝑂𝛽

(= 𝛾(𝑀𝛼𝑂𝛽) ∗ 𝑥𝑀𝛼𝑂𝛽
) 

α[M](=γ[M]* X[M])  

відповідно, парціальна молярна реакція енергії реакції (першої похідної 

системи енергії  Гіббса по відношенню до ступеня реакції), спорідненість  

реакції, стандартна спорідненість реакції, стандартна зміна енергії Гіббса в 

реакції, активність окислення компонента в шлаку і сплаву компонента в 

розплавленому залізі γ[MαOβ], γ[M], X[MαOβ] і X[M]  коефіцієнти активності і 

молярної частки компонентів в шлаку і розплавлених фаз заліза. 

Локальні спорідненості на границях  фаз (шлак / ванна, шлак / краплі, ванна 

/ газ, шлак/ газ і т.д.) контролюють проходження  подібних реакцій компонентів 

у тій же фазі розчину (розплаву заліза або шлаку). Величина реакції 

спорідненості залежить від стандартної спорідненості А ° (= - ARG °) і 

активності (хімічних потенціалів) в реакційних компонентах фаз в розчині. 

Локальні реакції спорідненості управління розподілом кисню між реакціями 

окислення елементів у ванні і залізом, тобто взаємного проходження 

окислювальних реакцій, змінюється з часом і температурою протікання 

процесу. Таким же чином, локальна спорідненість вторинних реакцій 

окиснення заліза (та інших оксидів таких, як оксид марганцю) визначає хід 

зневуглецювання.  
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Теплові ефекти реакцій дають можливість розрахувати зміну температури 

системи метал – шлак по ходу процесу. Теплота, що виділяється при протіканні 

реакцій, забезпечує нагрівання металу до необхідної температури. Надлишок 

теплоти залежно від хімічного складу й температури чавуну, режиму 

допалювання газів і кількості теплоносіїв, що вводять у ванну, дозволяє 

використати при шихтовці брухт у кількості 25…35 % і вапно (5…8 % від маси 

чавуну). 

Весь сталевий брухт завантажують у конвертер до заливання чавуну. Крім 

того, у практиці деяких цехів на дно конвертера завантажують 30…40 % від 

загальної маси вапна на плавку. Такий метод ведення процесу не є 

оптимальним. Рівномірне введення брухту у часі по ходу продувки дало б 

можливість в більш широких межах регулювати температурний режим плавки і 

поліпшити деякі техніко-економічні показники (ТЕП). Але прийнятий режим 

завантаження брухту визначається потребами безпеки. На завалений у 

конвертер брухт заливають чавун. У процесі заливання відбувається взаємодія 

чавуну з наявними на поверхні брухту оксидами заліза, а також часткове 

оплавлення брухту. Ступінь охолодження чавуну залежить від розміру шматків 

брухту й може досягати 200
 0
С [2].  

Після закінчення заливання чавуну починається продувка. Нормальний 

початок процесу характеризується “запалюванням” плавки відразу після подачі 

кисню, тобто появою факела полум’я над горловиною конвертера (горіння 

вихідних з конвертера газів). 

Якщо кисневий струмінь контактує з брухтом або металом, що частково 

закристалізувався, то спостерігається затримка “запалювання”. Взаємодія 

струменя кисню з брухтом супроводжується виділенням з конвертера густого 

бурого диму оксидів заліза практично при відсутності полум’я. Іноді 

“запалювання” затримується на кілька хвилин. 

Роль шлаку як вторинного середовища окислення показано на рис 1.1 і 1.2, 

в яких порівнювали розвиток реакції окиснення вуглецю і марганцю у ванні і 

металевих крапель, циркулюючих в шлаку. Вміст вуглецю в краплях, зібраних з 

піни шлаку, як правило, нижче, ніж у зразках, взятих з ванни в результаті 

окислення шлаку компонентів (FetO, MnO і т.д.) Вміст марганцю в краплях 

продемонстрував поведінку окислювально-відновних процесів за взятими 

аналізами від ванни і шлаку. Масова частка крапель в шлаку змінювалася від 

кількох до 25 відсотків (рис.  1.3),  але значно нижче, ніж високі значення до 80 

%, представленої деякими іншими дослідниками. Більшість часток, що 

спостерігалося, належать діапазону від 0,3 до 1 мм в зразку, взятому всередині 

продувки (11 хв). 

Як об’єкт дослідження процеси у сталеплавильній ванні приваблюють 

достатньо довгий час – практично з початку розвитку металургії. Основи 

конвертерного виробництва узагальнені і систематизовані в наукових працях 

Явойського В.І, Баптизманського В.І., Меджибожського М.Я., Бігеєва А.М., 

Охотського В.Б., Бойченка Б.М., Харлашина П.С., Величка О.Г., Окорокова 

Б.М. Але, не дивлячись на значний науково-технічний прогрес, у описі деяких 
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явищ до цього часу немає чітких уявлень про механізм їх протікання, а виявлені 

залежності представляються авторами дещо обережно, що у літературі 

супроводжується виразами типу “напевно”, “скоріше за все”, “вірогідно” та 

інші [3]. 

 

Рис. 1.1. Вміст вуглецю в металічній ванні (суцільна лінія) і в краплях 

металу з проби шлаку (пунктирна лінія) зроблено на п’яти випробуваннях на 

сталеплавильному заводі Koverhar. 

 

Рис. 1.2. Вміст марганцю в металевій ванні і краплі металу в піні шлаку при 

випробуваннях на сталеплавильному заводі Koverhar. 

 

Найбільша увага надається дослідженню процесу зневуглецювання. Ще до 

початку бурного розвитку конвертерного процесу виробництва сталі у роботі 

[4] було показано, що процес зневуглецювання протікає у дифузійному режимі 

й при [С] < 0,15 – 0,20 % відбувається зміна адбсорбійного шару на поверхні 

металу, тобто реакція переходить у стадію лімітованого перенесення вуглецю з 

об’єму ванни до поверхні реагування  [5]. 

Окиснення вуглецю супроводжується виділенням газоподібних продуктів, 

впливає на масообмін, багато в чому визначаючи швидкість протікання всіх 

інших реакцій у конвертері. Швидкість окиснення вуглецю dC/dτ можна 
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визначити за даними вимірювання хімічного складу і витрати газу, що 

відходить.  

 

Рис. 6 Масова частка крапель металу в шлаку і висота піни на п’яти 

випробуваннях на сталеплавильному заводі Koverhar. Відстань від поверхні  

ванни  металу до горловини конвертера близько 5 м. 

 

У першій третині продувки окиснення вуглецю можливе лише в реакційній 

зоні, так як на периферійних ділянках через високу поверхневу активність 

силіцію цей процес практично не йде [6].   

Зміна хімічного складу і температури металу, швидкості зневуглецювання, 

хімічного складу шлаку по ходу продувки в конвертері ілюструються 

рисунками 1.4 і 1.5 [7]. 

 

 
Рис. 1.4. Зміна хімічного складу і температури металу, швидкості 

зневуглецювання по ходу продувки в конвертері. 

 

 Типові криві зміни хімічного складу газу, що відходить у перехідному 

газоході охолоджувача конвертерного газу (ОКГ) при допалюванні 

конвертерного газу по ходу продувки показані на рис. 1.6 [7]. 
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Рис. 1.5. Зміна хімічного складу шлаку по ходу продувки конвертерної 

ванни. 

 

Оцінка особливостей процесу шлакоутворення може бути проведена по 

характеру зміни в ході плавки хімічного складу шлаків (рис. 1.5). Останній 

повинен забезпечувати необхідне видалення фосфору й сірки. 

 

 
Рис. 1.6. Зміна хімічного складу газу, що відходить у перехідному газоході 

ОКГ при допалюванні конвертерного газу по ходу продувки. 

 

 Киснево-конвертерну продувку можна розбити на три періоди (рис.  1.7): 

наведення шлаків (А-В), квазістаціонарний (В-Е) і доведення (Е-З), які, в свою 

чергу розбиваються на підперіоди зміни параметрів режиму дуття. На початку 

продувки, коли масові частки вуглецю, силіцію, мангану й фосфору в металевій 

ванні порівняно високі, кисень дуття витрачається, головним чином, на 

окиснення цих елементів згідно стехіометричним співвідношенням. Засвоєний 

ванною кисень окиснює елементи залежно від їхньої спорідненості до 

останнього зі швидкостями, пропорційними їхнім часткам. 

У другому періоді продувки, коли масові частки домішок низькі, частина 

дуття витрачається на окиснення заліза. Розподіл окиснювача між вуглецем і 

залізом по ходу продувки визначається рядом факторів і не піддається точній 

кількісній оцінці. До числа цих факторів відносяться особливості 

шлакоутворення, ступінь перемішування ванни, реакційна здатність 
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шлакоутворюючих матеріалів й інші. Коливання коефіцієнта розподілу кисню 

між вуглецем і залізом приводять до зміни швидкості зневуглецювання й 

нагрівання ванни, що у свою чергу, викликає відхилення фактичних значень 

вихідних параметрів від результатів розрахунку.  

У третьому періоді швидкість зневуглецювання ванни починає поступово 

знижуватися відповідно до зменшення масової частки вуглецю. При цьому 

збільшується масова частка оксидів заліза в шлаку. Окиснення силіцію 

практично закінчується в першому періоді продувки, а видалення сірки в шлак 

відбувається, головним чином, у першому та третьому періодах продувки [8, 9]. 

 

Рис. 1. 7. Графік дуттьового режиму конвертерної плавки. 

 

У практиці ведення конвертерного процесу витрати кисню звичайно 

підтримують на максимально високому рівні  протягом всієї продувки. Це 

пов’язано з намаганням зменшити тривалість плавки, збільшити 

продуктивність  конвертера і зменшити собівартість сталі (рис. 1.7).  

Підвищення інтенсивності продувки не лише не погіршує таких показників 

процесу як вихід придатного, але і підвищує стійкість футерівки.  У той же час 

висока інтенсивність  продувки може не забезпечити повне розплавлення 

брухту до кінця продувки, а також зменшити можливість формування шлаку. 

Для конвертерів з допалюванням СО до СО2 в газоході максимальний рівень 

витрати кисню обмежений пропускною здатністю димового тракту газоходу і 

тепловим навантаженням на ОКГ. По цій причині у другому періоді, коли 

швидкість окиснення вуглецю максимальна витрати кисню зменшують на 

10…20 %. 
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Рис. 1.8. Залежність  прирощення питомої собівартості сталі СП від: 

а) середньоінтегральної за продувку висоти фурми над рівнем розплаву H;          

б) питомої на тонну сталі витрати дуття vП.   

 

При високих швидкостях виплавки сталі  оператор не може опрацювати 

великий об’єм інформації, вибрати найліпший режим продувки і оперативно 

втрутитися в хід процесу. При ручному управлінні хід продувки часто 

відхиляється від оптимального. Передусім порушується режим 

шлакоутворення, у результаті чого шлак або згортається, або спінюється, що 

призводить до виносів чи викидів. Часто оператор зупиняє продувку 

передчасно, чи з запізненням. В першому випадку потрібно повторно, а іноді і 

декілька разів додувати плавку, що знижує продуктивність конвертора. 

Передувка призводить до додаткової витрати матеріалів, збільшуючи втрати 

заліза зі шлаком,знижуючи стійкість футерівки. Лише 45…50 % плавок, а іноді 

і менше, випускають при ручному управлінні з першої повалки [10]. 

 

1.2. Класифікація математичних моделей  

 
При розгляді моделювання сталеплавильних процесів можна виділити 

декілька етапів: 

–   визначення  цільової функції моделі; 

–   розбиття об’єкту моделювання на окремі підоб’єкти; 

–  математична формалізація основних процесів; 

–   розробка алгоритму рішення і складання програми на ЕОМ; 

– практична реалізація результатів моделювання в орієнтуванні на 

визначення керуючих діянь. 

У літературі описані різноманітні методи побудови математичних моделей 

і систем керування конвертерним процесом [11]. Розглянувши існуючі 

математичні моделі конвертерного процесу видно, що при достатньо великій їх 

кількості відсутня загальна методологія їх побудови і оцінки. Прийняте 

розділення моделей на статичні й динамічні підкреслює їх властивості [12 – 14], 

тим часом при однакових властивостях відмінності моделей можуть полягати у 
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виконуваних функціях. В зв’язку з цим необхідно класифікувати математичні 

моделі конвертерного виробництва. 

На основі аналізу конвертерного процесу як об’єкту регулювання і 

системного підходу запропонована класифікація моделей за призначенням, 

виконуваними функціям, властивостям і способу побудови (рис. 1.9). Основна 

ознака – призначення моделі або цільова функція моделювання. Всі завдання, 

що вирішуються на базі математичних моделей, можуть бути підрозділені на 

три групи: дослідження, керування і проектування.Конкретизація мети 

моделювання здійснюється відповідно до властивостей і тенденції розвитку 

конвертерного процесу. Вдосконалення конвертерної переробки йде у напрямі 

збільшення інтенсивності продувки,маси брухту, що переробляється. 

Представляє цікавість – математичне моделювання процесів зневуглецювання  

агрегатів підвищеної ємкості, та нові методи їх контролю. 

Іншою  метою побудови математичної моделі є оперативне керування 

процесом з використанням АСКТП [15]. Сюди входить оперативне 

прогнозування у режимі «порадника», автоматичне регулювання у замкнутому 

режимі і оптимальне керування. Математичні моделі використовуються не 

лише в системах керування технологічним процесом, але і у автоматизованих і 

керуючих системах. На основі таких моделей прогнозується хід роботи 

окремих агрегатів, а системи які реалізують ці моделі, розташовуються на 

нижній сходинці ієрархії.Важливою областю використання математичного 

моделювання є проектування нових процесів і агрегатів. Такі задачі, як 

визначення ємкості агрегатів і більшість конструктивних питань можуть бути 

вирішенні на базі моделювання, які є складовою частиною САПР. 

Моделі за їх функціями можливо розділити на контролюючі і прогнозуючі. 

Перші дозволяють отримати апостеріорну інформацію про основні величини 

процесу, що керуються, на основі безперервної зміни деяких непрямих 

параметрів. На базі прогнозуючих моделей отримують апріорну інформацію, 

яка може бути використана для мети досліджень і керування. До цього ж 

відносяться імітаційні моделі, які є прогнозуючими і дозволяють моделювати 

різні стани системи. 

За властивостями моделі конверторного виробництва розділяються на 

статичні і динамічні. Перші у якості вихідної інформації включають початкові 

параметри (склад, температура і насипна маса шихтових матеріалів, тривалість 

простою конвертера та інш.), задані (температура і хімічний склад металу і 

шлаку) та початковий вміст вуглецю. Аналіз результатів експлуатації статичних 

систем керування показав, що навіть у випадку використання у якості 

зворотного зв’язку даних від вимірювального зонду (прямий зворотній зв’язок), 

забезпечити надійне керування плавкою не вдається. Це пов’язано з 

невиконанням вимог по усередненню умов продувки. 

На відміну від статичних динамічні моделі застосовуються у режимі 

безперервного керування плавкою. У якості вихідних параметрів, що мають 

тісний зв’язок з температурою і масовою часткою компонентів ванни, 

найбільше поширення отримали параметри газів, що відходять (хімічний склад,  
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Рис. 1.9. Схема класифікації моделей конвертерної плавки.   

витрати, тиск, температура, акустичний ефект, амплітудо-частотні характеристики пульсацій, електрофізичні 

характеристики), устаткування, що охолоджується водою (температурне розширення, температура холодоагенту,                        
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вібрації). Використання цих параметрів дозволяє на 20 % збільшити кількість 

плавок, що випускаються з першої повалки. 

У якості прямого зворотного зв’язку використовуються зонди для 

контролю масової частки вуглецю, температурні зонди, зонди для вимірювання 

рівня, разові термопари занурення, устаткування для безперервного 

вимірювання температури й інш. 

Непрямий зворотній зв’язок може бути представлений контролем 

проходження реакцій (індикація за інтенсивністю шуму, складом і 

температурою газу, що відходить, його електропровідності, інтенсивності 

випромінювання факелу та інш.), а також реакцій устаткування на процес 

(вібрації конвертера, коливання фурми, діюча на неї виштовхуюча сила, 

температурне лінійне розширення ОКГ). 

Динамічні  моделі можуть бути з зосередженими і розподіленими 

параметрами, тобто описуються звичайними диференційними рівняннями і 

рівняннями у часткових похідних.  

По способу побудови розрізняють аналітичні, експериментально-

статистичні, комбіновані моделі. Перші будуються на основі класичних законів 

збереження і переносу маси, енергії, імпульсу; другі – потребують для своєї 

побудови інформацію, яку отримують шляхом постановки попереднього 

експерименту. На основі статистичного аналізу цієї інформації можливо 

побудувати модель, що має ті чи інші властивості.  В експериментально-

статистичних часто виділяють евристичні моделі, що використовуються для 

визначення необхідних залежностей і побудови алгоритмів керування 

формалізацією дій кваліфікованих спеціалістів. 

Аналітичні моделі характеризуються прогнозуючими властивостями, тобто 

ведуть себе адекватно при зміни початкових і граничних умов. Моделі, що були 

розробленні цим способом, відрізняються універсальністю, можливістю 

застосування при дослідженні на агрегатах різної ємкості, але суттєво залежать 

від правомірності припущень, що були прийняті при складанні моделі.  

Статистичні моделі в порівнянні з аналітичними гарантують швидше 

досягнення кращих результатів. З використанням сучасних методів статистики і 

моделювання технологічних залежностей можливо уникнути таких труднощів, 

як відсутність нормального розподілу у реальних даних, необхідність 

отримання об’єму вихідної інформації 16, 17. Але при великих коливаннях 

умов роботи агрегатів кінцеві результати застосування статистичних моделей 

гірші. На практиці при проектуванні агрегатів, розробки нової технології 

перевагу надають аналітичним моделям, керування ж конвертерним процесом 

краще здійснювати з використанням комбінованих моделей. 

 

1.3. Відомі моделі контролю продувки сталеплавильних агрегатів 

 

Підвищення вимог до якості сталі зумовлює необхідність точного 

попадання в вузький діапазон заданого хімічного складу для конкретних марок 

сталі. Для отримання заданої якості готової продукції необхідно контролювати 

і керувати процесом виробництва сталі на кожному етапі, починаючи від 
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розрахунку шихти до моменту отримання готової продукції. Це дозволить 

ефективно використовувати час і енергоресурси, у зв'язку з чим процес 

необхідно проводити по найбільш раціональній траєкторії. Для вирішення цих 

завдань необхідно мати фізико-хімічні описи сучасних металургійних процесів 

і математичні моделі, що враховують склад взаємодіючих фаз і теплові режими, 

що відображають динамічні характеристики процесів плавлення, розчинення, 

перемішування, швидкості взаємодії між усіма компонентами шлакової та 

металевої фаз, що адекватно описують реакції процесу на керуючі впливи. 

Інтегруючими, тобто об'єднуючими всі ці процеси, є шлакова і металева фази, 

які є найважливішими у визначенні поведінки всієї системи в цілому. Склад і 

температура цих фаз практично повністю визначають траєкторію розвитку 

процесу.  

Конвертерний процес як об’єкт математичного моделювання представляє 

собою складну систему, у якій діють процеси, що підпорядковуються законам 

термодинаміки, тепло- і масообміну, гідроаеродинаміці, кінетиці й іншим 

явищам. Теоретичні і експериментальні дослідження цих процесів є базисом 

для побудови їх математичного опису. 

Відома модель явищ переносу сталеплавильної ванни. Її можна 

використовувати для прогнозування стану конвертерної ванни. Але відсутність 

зворотного зв’язку істотно скорочує можливість застосування моделі в 

реальному виробництві [18]. 

На практиці як зворотній зв’язок у моделях керування зневуглецюванням 

металу використовується хімічний аналіз газів, що відходять, або безперервно 

вимірюється маса конвертера датчиками, змонтованими під його привідними 

цапфами [19]. 

Обидва способи призводять до неточностей, пов’язаних із впливом СО2 

недопалу вапна, режимом вигоряння марганцю і заліза, кількістю кисню, що 

відбивається від ванни або йде на реакцію допалення окису вуглецю до 

двоокису у порожнині конвертера, а також похибками при визначенні хімічного 

складу шихти. 

Відомий спосіб управління зневуглецюванням сталі в конвертері, який 

полягає в тому, що відповідно до математичної моделі розраховують параметри 

процесу продувки сталі в конвертері сумішшю кисню й інертного газу, 

заміряють фактичні параметри процесу зневуглецювання і формують 

управляючі дії для регуляторів витрат кисню й інертного газу, який 

відрізняється тим, що попередньо розраховують програму формування 

управляючих дій для регуляторів витрат у вигляді сукупності значень витрат 

кисню [20]. Наслідком використання відомих способів управління може бути 

збільшення тривалості процесу зневуглецювання сталі, збільшення витрати 

енергоносіїв – кисню й інертного газу. Розбіжність моделі управління з 

реальним процесом зневуглецювання сталі призводить до досить частої 

необхідності додувок для досягнення необхідного складу сталі стосовно 

вуглецю, а в деяких випадках і до непоправних результатів. Крім того, істотним 

недоліком відомого способу є те, що на заключному етапі зневуглецювання 
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сталі в області низьких концентрацій вуглецю в розплаві при ступінчастій 

продувці неминучий частковий надлишок кисню. Це призводить до 

інтенсивного окислювання хрому на заключних етапах зневуглецювання сталі й 

додаткового зниження економічних показників процесу. Найбільш близьким по 

технічній сутності й результату, що досягається, є відомий спосіб керування 

зневуглецюванням сталі в конвертері відповідно до заявки Японії №59-38316 

від 02.03.84р., МПК С21С5/30 «Спосіб виплавки хромвміщуючих сталей», який 

передбачає неперервне управління процесом і полягає в тому, що у 

відповідності до математичної моделі процесу зневуглецювання сталі в 

конвертері розраховують параметри процесу продувки сталі сумішшю кисню й 

інертного газу, заміряють фактичні параметри процесу зневуглецювання і 

формують управляючі дії для регуляторів витрат кисню й інертного газу. У 

процесі продувки розплаву сумішшю кисню і нейтрального газу на підставі 

виміру витрати і складу газів, що відходять, розраховують швидкість 

зневуглецювання сталі dc/dt – параметр, який використовують для наступного 

обчислення оптимальних, для даного миттєвого стану розплаву, витрат кисню, 

інертного газу і маси втраченого хрому відповідно до математичної моделі 

оптимізації цих параметрів. З метою максимального зниження втрат хрому 

спосіб передбачає безперервну зміну відношення обсягів кисню й інертного 

газу у відповідності до зміни швидкості зневуглецювання сталі й, тим самим, 

при достатній ефективності зневуглецювання дозволяє виплавляти 

хромвміщуючі сталі без істотних втрат хрому. При цьому очевидно, що 

необхідно для кожної точки управління, тобто протягом всього процесу 

зневуглецювання сталі виконати декілька циклів обчислень, щоб домогтися 

оптимального сполучення параметрів, що забезпечить виконання поставленої 

задачі [21]. Відповідно до розрахункових параметрів формують управляючі дії 

для регуляторів витрати кисню й інертного газу, спрямовані на корекцію 

діючих на даний момент витрат кисню й інертного газу, а отже і швидкості 

зневуглецюванням сталі, що забезпечує мінімальне окислювання хрому в 

процесі продувки. Таким чином, реальні параметри процесу управління – 

витрата кисню й інертного газу оперативно обчислюють і в процесі оптимізації 

коректують для кожного моменту процесу у відповідності з визначеним 

періодом (кроком) Δt. Кожен крок вимагає нових вимірів і обчислень реальної 

швидкості зневуглецювання сталі, нових циклів оптимізації і нових 

коректувань управляючих дій, a Δt  повинно бути досить малим, особливо в 

зоні малих значень частки вуглецю в розплаві. Чим менше Δt, тим частіше 

відбувається вимір і коректування управляючих дій і тим точніше буде 

результат – ефективне зневуглецювання сталі без істотних втрат хрому. Самим 

істотним недоліком відомого способу при його практичній реалізації є те, що 

для формування управляючих дій для регуляторів витрат відомий спосіб 

вимагає великої кількості оперативних обчислень, які виконуються на основі 

кожного з множини вимірів. Це дозволяє говорити про трудомісткість схеми 

формування управляючих дій відомого способу управління, а значить і про 

досить велику імовірність помилок у процесі управління, що призводить до 
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зниження надійності керування. Крім того, для реалізації відомого способу 

управління необхідне використання газоаналітичної системи, яка є дорогим і 

складним в експлуатації устаткуванням, що додатково збільшує трудомісткість 

способу і знижує надійність. Задачею технічного рішення, що заявляється є 

підвищення надійності управління при одночасному зниженні трудомісткості 

способу управління зневуглецюванням сталі. Поставлена задача вирішується 

тим, що в способі управління зневуглецюванням сталі в конвертері, який 

полягає в тому, що відповідно до математичної моделі процесу 

зневуглецювання сталі в конвертері розраховують параметри процесу продувки 

сталі в конвертері сумішшю кисню й інертного газу, заміряють фактичні 

параметри процесу зневуглецювання і формують управляючі дії для 

регуляторів витрат кисню й інертного газу, відповідно до технічного рішення, 

що заявляється, розраховують програму формування управляючих дій для 

регуляторів витрат у виді сукупності значень витрат кисню. 

Однією з основних напрямків робіт є розробка теоретично обґрунтованого 

фізико-хімічного опису процесів взаємодії між компонентами системи шлак-

метал, що відбуваються в кисневому конвертері і агрегаті ківш-піч, створення 

алгоритмів і програмного забезпечення, що дозволяє адекватно описувати 

реакції процесу та зміни основних змінних характеристик ванни на управляючі 

дії при обробці металу в агрегаті ківш-піч.  

В рамках роботи було проведено перевірку розроблених моделей, 

алгоритмів і програмного забезпечення порівнянням з результатами 

промислових плавок.  

Металургійні процеси – це процеси незворотні. Вони являють собою 

відкриті системи з безперервними або дискретними потоками мас, як на вході, 

так і на виході. Наслідком цього є те, що траєкторії цих процесів не можуть 

відповідати рівноважним станам. Провідні металурги-науковці XX століття 

В.Є. Грум-Гржимайло, М.М. Карнаухов, В.І. Баптізманский, В.І. Явойський і 

багато інших підкреслювали, що рівновага в сталеплавильних процесах 

недосяжна. 

 При створенні математичного опису взаємодій між компонентами системи 

шлак-метал враховувалося, що при виплавці та позапічній обробці сталі 

металургійні системи не досягають рівноваги, а знаходяться в стаціонарному 

нерівноважному стані; що хімічні реакції між компонентами системи шлак-

метал протікають одночасно; напрямок реакцій – визначає градієнт хімічного 

потенціалу; можливо перебіг як прямих, так і зворотних реакцій за такою 

схемою: 

                                         𝑙1𝑎1 + 𝑙2𝑎2  ⇄  𝑙3𝑎3 + 𝑙4𝑎4 ,                                 (1.1) 

де 𝑎1, 𝑎2 – вихідні компоненти реакції; 

 𝑎3, 𝑎4 – продукти реакції; 

 𝑙1, 𝑙2, 𝑙3, 𝑙4 – стехіометричні коефіцієнти реакції. 

На основі цього припущення була створена «матриця» реакцій між 

основними компонентами системи шлак – метал [22]. 
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Відповідно до постулатів Л. Онзагера зроблено припущення, що швидкість 

реакції пропорційна градієнту хімічного потенціалу та розраховується за 

формулою: 

                                            𝑉𝑖 = −𝑆пов𝐿𝑔𝑟𝑎𝑑𝜇𝑖
,                                            (1.2) 

де 𝑉𝑖 – швидкість взаємодії і-го компонента, моль/с; 

𝑆пов – поверхність взаємодії, м
2
; 

L – коефіцієнт Онзагера, моль
2
/(Дж·с·м); 

 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜇𝑖
 – градієнт хімічного потенціалу і-ого компонента, Дж/(моль·м). 

Всі компоненти, що знаходяться в зоні взаємодії в системі шлак – метал 

перебувають у рівних умовах турбулентного масопереносу, тому було зроблено 

припущення, що площа поверхні взаємодії, коефіцієнт Онзагера, температура і 

товщина прикордонного шару однакові для всіх реакцій. Позначимо 𝛽∗ =

𝑆пов𝐿
1

𝛿
 , тоді швидкість взаємодії і компонента запишеться наступним чином: 

                                             𝑉𝑖 = 𝛽∗𝑅𝑇 𝑙𝑛
Кр

Кф
                                                (1.3) 

З виразу (1.3) випливає, що швидкості взаємодії компонентів у системі 

шлак – метал відрізняються величиною 𝑙𝑛
Кр

Кф
. Для розрахунку швидкостей 

реакцій взаємодій між компонентами системи шлак – метал був розроблений 

ітераційний алгоритм (рис. 1.10), в якому одиниця часу (одна секунда) 

розбивається на інтервали. Усередині інтервалу розраховували значення Кр і Кф 

для кожної з реакцій, представлених в матриці. Реакцію, що має найбільше 

значення 𝑙𝑛
Кр

Кф
 приймали, за базову. Швидкість протікання базової реакції за 

один інтервал часу брали рівною 𝑉баз = 1 моль/інтервал, швидкості всіх інших 

реакцій перераховувалися за формулою: 

                                     𝑉𝑖 = 𝑉баз 𝑙𝑛
Кр,і

Кф,і
 / 𝑙𝑛

Кр,баз

Кф,баз 
  ,                                    (1.4) 

Розроблений метод розрахунку швидкостей взаємодій між компонентами 

системи шлак – метал використаний для створення математичних моделей 

кисневого конвертера і агрегату ківш – піч.  

Адекватність роботи розроблених математичних моделей перевіряли за 

даними 10 промислових плавок в 90 т кисневому конвертері.  

Маса чавуну на плавках становила від 80 до 85 т, маса брухту від 5 до 10 т, 

маса вапна 7 т. Перед початком продувки на дно конвертера завантажували 2 т 

вапна і весь брухт, потім заливали чавун і починали продувку киснем. 

Протягом перших 5 хвилин продувки завантажували решту 5 т вапна. Відбір 

проб і замір температури здійснювали на 3, 6, 9, 12, 15, 18 і 22 хвилинах 

продувки. Перші чотири хвилини висота фурми над рівнем спокійної ванни 

становила 1,6 м, потім висоту зменшували до 1,2 м, витрата кисню змінювалася  

в  діапазоні  від  190 м
3
/хв  до  220 м

3
/хв. Порівняння  результатів контролю 

температури і хімічного складу металу і шлаку в процесі продувки в кисневому 

конверті на дослідних плавках і розрахункових значень представлено на 

рисунку 1.11. 
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Порівняння дослідних і розрахункових значень хімічного складу металу і 

температури свыдчить про коректність математичної моделі взаємодії між 

компонентами шлакової та металевої фаз і можливості її використання для 

моделювання киснево-конвертерного процесу. 

 

 

 
 

Рис. 1.10. Алгоритм розрахунку швидкостей взаємодії між компонентами в 

системі шлак – метал 

 

Дослідження відомих моделей показує їх малу придатність для вживання в 

умовах реального виробництва через великі похибки, що пов’язані  з 

припущеннями, які прийняті при створенні цих моделей. 
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Рис.1.11. Порівняння результатів контролю температури і хімічного складу 

металу і шлаку в процесі продувки в кисневому конвертері на дослідних 

плавках і розрахункових значень 

 

1.4 Науково-тенхнічні проблеми поліпшення якості керування 

Управління конвертерною плавкою проходить в умовах неповної 

інформації про початкові й кінцеві умови продувки. Фактори, що впливають 

на процес і призводять до неповної інформації, можна поділити на три групи 

(рис. 1.12), такі що: 

- фактори, що визначаються параметрами шихти; 

- фактори, що визначаються параметрами продувки; 

- фактори, що визначаються параметрами замовлення. 

Фактори можна поділити на такі, що піддаються прогнозуванню з тією або 

іншою точністю (перша група – хімічний склад чавуну, насипна щільність 

брухту, друга – вміст кисню у дутті, третя – кінцевий вміст вуглецю і 

температура металу), і на такі, що прогнозувати неможливо (перша група – 

маса піску, що попадає в конвертер разом із брухтом, маса в брухті окисненого 

шару, друга – попадання води з водооходжувальної системи, третя – параметри 
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устаткування). Тому для вирішення задачі керування треба бути використати 

підходи управління системою з неповною інформацією [23 – 25]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Проблема керування такими складними технологічними системами є 

надзвичайно актуальною з точки зору підвищення ефективності їх 

функціонування. Крім того, створились необхідні передумови розв’язання даної 

проблеми на основі сучасних досягнень теорії і практики автоматизованого 

керування та передових комп’ютерних технологій. Виходячи із особливостей 

конвертерного виробництва, для побудови ефективних стратегій керування 

найбільш перспективним є використання синергетичних алгоритмів, в основі 

яких лежить термодинаміка процесу.   

На даний час існує лише «жорстка» методика зовнішнього впливу на 

об’єкт керування, що відповідно вимагає великих енергетичних затрат. Такі 

Фактори, що необхідно перевіряти та контролювати 

для підтримання технологічного регламенту 
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Рис. 1.12. Системно-факторний аналіз 
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методики в умовах тотальної економії енергетичних ресурсів стають 

неактуальними. Отже, виникає необхідність створення методів і способів 

керування, які зможуть порушувати внутрішні сили системи таким чином, щоб 

отримати необхідний результат. Зрозуміло, що такі методики будуть набагато 

економічно вигідніші ніж вплив на систему ззовні [26].  

Розвиток систем автоматизації та технічних засобів дає змогу 

впроваджувати такі системи у нові галузі й вдосконалювати старі. Розвиток і 

вдосконалення реалізується через створення нових алгоритмів керування, 

створення новітнього програмного забезпечення із використанням 

мікропроцесорних контролерів та комп’ютерного обладнання. 

Останні дослідження показали можливість застосування таких методик. 

Вони проявили себе, як достатньо перспективні у сучасній теорії автоматизації 

складних технологічних комплексів.  

В результаті таких досліджень було здійснено намагання перекладання 

основних властивостей синергетичних систем на складні технологічні 

комплекси керування нелінійними об’єктами. Для цього необхідно знати 

основні властивості синергетики.  

Такими відмінними ознаками є: 

1. Процес повинен відбуватись у нелінійній області простору. 

2. Система повинна відповідати вимогам корпоративності та 

когерентності. 

3. Система повинна мати змогу обмінюватись інформацією чи енергією 

із зовнішнім середовищем. 

Якщо технологічний процес відповідає вказаним ознакам, то ми маємо 

можливість застосовувати методи синергетичної теорії керування. Серед ознак 

синергетичної теорії керування особливо виділяють відкритість системи. Вона 

перевіряється першочергово, оскільки без підтвердження цієї ознаки інші 

забезпечити неможливо [27, 28].  

Тому перейдемо до розгляду питання, як систему можна класифікувати, 

відкрита вона чи ізольована. Згідно стандартної теорії керування 

технологічними об’єктами будь-яка система може бути описана 

диференціальними рівняннями.  

                                               MJquxFtx ,,,,


                                                            (1.5) 

Такі диференціальні рівняння обов’язково мають у своєму складі 

управляючу складову u(t), параметр J(t), задані q(t) та збурюючі M(t) впливи і 

координати стану x(t). Об’єкт, що перебуває під впливом таких сил може 

рухатись. Проте з метою переходу від заданої системи до системи рівнянь із 

самоорганізацією потрібно компенсувати вплив цих сил. Робиться це шляхом 

розширення вихідних рівнянь системи так, щоб попередні зовнішні параметри, 

що впливали на систему стали для неї внутрішніми. Отже, нова система стане 

системою із рівняннями самоорганізації. Іншими словами, в результаті таких 

маніпуляцій ми отримуємо перехід системи: організація → самоорганізація 

[29].   
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Для знаходження розв’язку системи (1.5) необхідно використати 

параметри q(t), J(t), M(t) знайшовши часткові розв’язки деяких додаткових 

диференціальних рівнянь, а закон керування такою новою системою розглядати 

із позиції зв’язку між частинами розширеної системи. 

                                         u(x1,…,xn, z1,…,zr)                                                (1.6) 

де z1,…,zr – координати інформаційної моделі представлені у вигляді 

додаткових диференціальних рівнянь  

                                                              zxtz ,


                                                             (1.7) 

Рівняння (1.5) та (1.7) формують модель синергетичного синтезу закону 

керування, переводячи зовнішні збурюючі впливи відповідно вихідної системи 

у внутрішні розширеної системи.  

Враховуючи вищесказане, можна виділити основні поняття синергетичної 

теорії керування: 

1. В результаті процесу самоорганізації ми отримуємо множину 

інваріантних багатообразів, до яких прямують всі траєкторії системи. Наявність 

таких багатообразів дозволяє оцінити рух системи, а саме визначити напрямок. 

Зазначені траєкторії мають розмірність меншу розмірності початкової системи. 

В результаті отримуємо розв’язання нелінійних диференціальних рівнянь, що 

описують об’єкт керування у вигляді асимптотики великого класу нових 

рівнянь. 

2. В результаті самоорганізації синергетичних систем керування 

нелінійними об’єктами відбувається виділення декількох основних координат. 

Це відбувається в результаті утворення дисипативних структур і зменшення 

кількості ступенів свободи системи. Всі ж інші координати підлаштовуються 

під обрані. Такі координати називають параметри порядку. Вони є 

визначальними у дослідженні властивостей системи. Отже, в результаті 

самоорганізації синергетичної системи керування проходить динамічна 

декомпозиція фазового простору, виділяються параметри порядку, що і 

визначають подальшу поведінку системи. Тобто із виділенням параметрів 

порядку із загальної кількості параметрів відбувається стиснення фазового 

простору системи керування. 

3. В процесі дослідження синергетичної системи керування ми отримуємо 

атрактори, за якими оцінюємо поведінку системи. В них виділяють декілька 

ознак: границя атрактора, область притягання, фокус. Доведено, що незначна 

зміна початкових умов може призвести до кардинальних змінювань поведінки 

системи і відповідно вигляду атрактора. Потрібно враховувати, що у більшості 

випадків впливи на систему такі, що відповідають внутрішнім динамічним 

властивостям, більш суттєві, ніж сила і час такого впливу. 

Для подальшого розгляду питання формування інваріантних багатообразів, 

які дозволяють комбінувати як закони збереження, так і закони самоорганізації, 

необхідно використати розкладання: 
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де ψk – складова закону збереження, що показує безумовну можливість 

керування об’єктом;  

ψd – складова закону самоорганізації, що формує бажаний атрактор і 

показує незворотні процеси досліджуваної системи.  

Враховуючи вищенаведене [29, 30], на основі принципу розширення 

фазового простору було розроблено метод дослідження складних систем 

керування, що базується на принципах інваріантних багатообразів, метод 

аналітичного конструювання агрегованих регуляторів (АКАР), який вирішує 

питання пошуку закону керування u(ψ)=u(x), що дозволяє перевести систему із 

довільного початкового стану в окіл багатообразів ψs(x)=0, а також забезпечує 

стійкий рух такої системи із можливим потраплянням до цільового атрактора.  

Для розв’язання нелінійного диференціального рівняння (1.5) та 

знаходження закону керування за методом АКАР необхідно представити 

рівняння об’єкта у вигляді:  
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                                                                         (1.9) 

де x1,…,xn – координати стану системи; 

M1(t),…,Mr(t) – зовнішні збурення;  

uk+1,…,uk – керування. 

Для зменшення впливу зовнішніх шумів необхідно систему (1.9) 

доповнити. 

                                       rjxxzzgt nrijz ,...,1,,...,,,..., 11 


                                  (1.10) 

де r – необхідна кількість рівнянь. 

На основі вищенаведеного, необхідно розв’язати проблему опису у вигляді 

диференціальних рівнянь зовнішніх впливів M1(t),…,Mr(t), а також забезпечити 

зв'язок цих впливів із вихідними рівняннями. В результаті отримаємо: 
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                                                                      (1.11) 

Отримано розширений опис вихідної системи, що дозволить знайти закон 

керування u(u1,…,um) для переходу системи із будь-якої довільної точки 

фазового простору в необхідну.  
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із компенсуванням зовнішніх збурень M1(t),…,Mr(t). Для підвищення 

швидкодії системи вирішується задача мінімізації функції супроводження: 
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Такий рух системи повинен забезпечувати виконання умови рівняння 

(1.14) відносно макрозміної (рівняння Ейлера-Лагранжа): 

                                  ,0 ssss tT   ms ,...,2,1                                                     (1.14) 

Отже, на основі наведеного вище методу аналітичного конструювання 

агрегованих регуляторів отримуємо закон керування ui+1,…,un розширеної 

системи, що дозволить їй, рухаючись вздовж інваріантних багатообразів, 

потрапити в окіл перетину ψs=0, і такий рух описується: 
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де vi+1,…,vm – внутрішнє керування. 

Проведена декомпозиція системи із формуванням внутрішніх законів 

керування дозволить перевести систему до кінцевого, цільового значення. 

Отримавши таке керування vi+1,…,vm, побудуємо необхідні макрозмінні: 

   ,...111 nnsmiss uxux     ms ,...,1                                                            (1.16) 

Отримавши функціональне рівняння (1.14) та рівняння макрозмінних 

(1.16), враховуючи (1.9),  виводимо закони зовнішнього керування: 
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Провівши системний аналіз технологічного процесу виплавки сталі в 

конвертері, можна виділити декілька рівнів керування складним технологічним 

комплексом: рівень керування технологычними процесами, рівень керування 

відділеннями та рівень керування виробництвом. Останній рівень включає 

планування, організація, постачання сировини та необхідних матеріалів, 

реалізація готового товару чи напівфабрикатів. Кожен наступний рівень 

керування складними технологічним комплексом включає в себе попередній і 

неможливий без нього [31]. 

Для сучасного керування конвертерним процесом також характерна 

ієрархічна структура, де на нижньому рівні виділяють значення технологічних 

параметрів, наприклад, швидкість зневуглецювання, температура ванни, 

шлакоутворення. На верхньому ж рівні забезпечується керування цехом в 

цілому.   
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Для опису технологічних процесів використовують два типа 

математичних моделей експериментальні та аналітичні. Різниця полягає в тому, 

що експериментальна математична модель будується на основі реальних даних 

підприємства і використовується у випадку відсутності теоретичних відомостей 

про механізм реакцій системи керування об’єктом. Аналітичне моделювання, 

навпаки, описує добре відомий об’єкт з точки зору всіх фізичних процесів, що 

проходять. Отже, можна зробити висновок, що експериментальна математична 

модель є більш точною для конкретного випадку, проте аналітична більш 

узагальненою і в подальшому може бути використана для типових агрегатів чи 

відділень [31].  

Головним завданням створення математичної моделі технологічного 

комплексу чи апарата є необхідність математичного опису отриманих 

експериментальних даних, взаємозв’язок між параметрами системи для їх 

подальшого керування, а при можливості й прогнозування роботи. При 

створенні адекватної математичної моделі велике значення має опис 

взаємопов’язаних процесів.  

Необхідно відмітити, що на даному етапі розвитку конвертерного 

виробництва, більшість мікропроцесорних систем керування створюються на 

основі таких алгоритмів керування. Однак сучасні системи керування 

дозволяють реалізовувати набагато складніші алгоритми. 

Також слід зазначити, що ПІД-алгоритми керування у більшості випадків 

використовуються для лінійних математичних моделей об’єктів. У нашому 

випадку модель об’єкта, як правило, нелінійна. Дане питання можна розв’язати 

за допомогою нових методів керування, наприклад, методом аналітичного 

конструювання агрегованих регуляторів, тобто синергетичним шляхом і 

використання інтелектуальних регуляторів.   

При розгляді і дослідженні складного багатомірного та багатозв’язного 

об’єкта як конвертерна плавка, виникає необхідність контролювати і 

регулювати велику кількість параметрів і координат стану. Кількість 

параметрів може стати такою значною, що питання розв’язку відомими 

підходами і методами стає неможливою. Тому, в такому випадку, 

застосовується принцип ієрархічності. Крім того, враховуючи складність 

отриманих моделей, проведене їх перетворення згідно із теоремою Коско у 

адекватну базу продукційних правил, у відповідності з якими проводиться 

синтез управляючих дій.  

 Сучасна теорія керування, побудована на кібернетичних засадах успішно 

засвоїла методи досить грубої зовнішньої дії примусового характеру на різні 

технічні об’єкти, що приводить до значних витрат ресурсів для потреб 

керування. Синергетичний підхід дозволяє розробити нові методи досягнення 

цільових станів об’єкта керування. Побудований на процесах самоорганізації в 

нелінійних динамічних системах і універсальних об’єктивних законах 

телеономного керування на основі врахування фізико-хімічних властивостей 

явищ, які відбуваються в об’єктах керування. При цьому основна увага 
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зосереджується на кооперативних, когерентних і самоузгоджувальних процесах, 

що виникають в складних нелінійних системах керування.  

Важливим аспектом побудови синергетичних алгоритмів керування є 

необхідність створення способів аналізу причин виникнення, формування та дії 

внутрішніх сил резонансного характеру, що приводять до виникнення у 

фазовому просторі систем керування стійких дисипативних структур, які 

відображують природні властивості об’єкта керування. Ця принципово нова 

проблема теорії керування породжує необхідність розв’язання самостійних 

специфічних задач у конкретній предметній галузі – відповідній технології 

конвертерного виробництва. 

Отже, для можливості використання синергетичного підходу необхідно 

зробити перехід від вихідної задачі керування до більш розширеної, що зробить 

вхідні параметри системи та зовнішні сили вхідної системи, внутрішніми 

силами вихідної замкнутої системи керування із самоорганізацією [29].   

Висновки: 

– відомі математичні моделі, що описують поведінку конвертерної плавки, 

якими важко скористатися, оскільки вони складені для вузьких діапазонів зміни 

температури і складу шлаку. Рівняння нелінійні щодо масових часток домішок. 

Мабуть, можна говорити про те, що до теперішнього часу є досвід відтворення 

на моделі деякої “середньої” конвертерної плавки для цілей дослідження 

окремих особливостей процесу. Завдання ж відтворення конкретних плавок, 

принаймні, на порядок складніше через недосконалість існуючого теоретичного 

опису процесу і необхідності врахування великого числа апріорі невідомих 

випадкових чинників, що впливають на його протікання; 

– при побудові математичних моделей складність останніх вступає в 

протиріччя з можливістю ідентифікації їх коефіцієнтів в реальних виробничих 

умовах, що спонукає використовувати спрощені моделі. Одним з можливих 

шляхів спрощення без істотної втрати якості є кускова апроксимація повної 

моделі набором простіших, придатніших для роботи в обмеженій області зміни 

змінних; 

– найбільш простими є лінійні моделі, точність яких задовільна лише при 

відхиленні змінних в невеликих межах. Невід’ємною частиною таких моделей є 

обмеження, виражені у вигляді логічних умов;  

– створення моделі необхідно вести шляхом комплексного використання 

детермінованих, імовірнісних і евристичних методів, у тому числі теорії і 

методів розпізнавання образів і автоматичної класифікації, розробки 

відповідних алгоритмів, способів і засобів контролю параметрів процесу і 

створення на їх основі системи контролю і керування з автоматичним вибором 

структури математичної моделі і налаштування її параметрів для безперервного 

функціонування в режимі статичного, динамічного і замкнутого керування; 

– властивості синергетичних систем керування із ефектом самоорганізації в 

дисипативних системах дозволяють відкрити нові особливі можливості системи 
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у вирішенні проблем керування складними технологічними комплексами 

конвертерної плавки; 

– для сучасного керування конвертерним процесом характерна ієрархічна 

структура, де на нижньому рівні виділяють значення технологічних параметрів, 

наприклад, швидкість зневуглецювання, температура ванни, шлакоутворення. 

На верхньому ж рівні забезпечується керування процесом і цехом в цілому.   
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2 МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНВЕРТЕРНОЮ ПЛАВКОЮ 

 

2.1 Постановка задачі управління конвертерним процесом  

 

Створення автоматичної системи керування (АСК) конвертерною плавкою 

пов’язано
 
з

 
вирішенням наступних задач [23]: 

 динамічної стабілізації, що передбачає вибір методів і засобів для 

забезпечення постійного ходу процесу, попередження або різкого зниження 

рівня пульсацій параметрів і поліпшення незмінності процесу за основними 

параметрами від плавки до плавки; 

 управління середньо траєкторною зміною параметрів стабілізованого 

процесу в залежності від початкових, поточних і кінцевих умов продувки і 

вибору моменту її зупинки в стані готовності плавки, включаючи статичний 

розрахунок шихти з розподіленням сипких по добавкам, контроль динамічних 

параметрів, управління продувкою в замкнутому режимі; 

 аналізу виробництва і управління ним з метою забезпечення 

оптимальних техніко-економічних показників (ТЕП) процесу (витратні 

коефіцієнти матеріалів, собівартість сталі й інш.). 

Рішення першої задачі  забезпечення стабільних початкових умов  

(хімічного складу і маси шихтових матеріалів, їх температури, насипної маси, 

інтенсивності подавання й інш.), ритмічності процесу,  мінімального числа 

переходів від виплавки однієї марки сталі до іншої  виконується підсистемою 

диспетчеризації, яка забезпечує майстра підготовки виробництва (диспетчера 

цеху) інформацією про стан устаткування, запасах сировини, її хімічному 

складі, видає рекомендації по розподіленню шихти і продуктів плавки по 

окремим агрегатам, формує портфель заказів.  

Для рішення другої задачі можуть бути використані: 

а) жорсткі програми, що задані в вигляді визначених кривих у часі зміни 

вихідної координати і керуючих діянь; 

б) програми, що допускають деформацію характерних ділянок по осі часу, 

але жорстко фіксують керуючих діянь; 

в) програми, що задані з точністю до форми кривих (допускається 

деформація характерних ділянок як по осі часу, так і по осі змінення 

технологічного параметра). 

В задачах оперативного управління найменш ефективним є використання 

жорстких програм, тому що їх розрахунок потребує застосування складного 

математичного апарата і наявності достатньо повної математичної моделі 

процесу в вигляді системи диференційних рівнянь. Апріорно можна сказати, що 

реалізація таких програм буде вельми низькою, так як вони не можуть 

врахувати всієї відмінності технологічних ситуацій. При цьому виникають 

труднощі в поюудові блоку коректувального регулювання, тому що наявність 

суттєвих відхилень від програмних траєкторій потребує використання складних 

нелінійних моделей. 
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Однак в умовах стабілізованого процесу такі програми приводять до 

позитивних результатів.  

Великої уваги заслуговують другий і третій варіанти. На відмінність від 

першого тут передбачається корекція програм в залежності від умов, що 

виникають на початку і в кінці окремих періодів плавки або в інші моменти 

часу, що відповідають якісній зміні у ході процесу. Побудова програм такого 

роду виконується набагато простіше. У ряді випадків можна обмежитися 

неформалізованими прийомами, що засновані на технологічних міркуваннях і 

досвіді роботи кваліфікованих операторів.  

У структурі моделей управління конвертерною плавкою можна виділити:   

а) прогнозуючі статистичні (розрахунок шихти, рекомендацій по доводці 

плавки з урахуванням результатів проміжних вимірів зондом і повалок 

конвертера, розрахунок розкислювачів); 

б) контролю вихідних параметрів плавки; 

в) управління плавкою (швидкістю вигорання вуглецю, температурою, 

шлаковим режимом і рівнем ванни). 

Маючі інформацію про вектор стану конвертерної плавки у будь-який 

момент часу по ходу продувки, можна управляти об’єктом. Передбачимо, що 

оптимальна програмна траєкторія системи задана. При відхиленні від програми 

ми можемо визначити керуючі діяння і повернутися на розрахункову 

траєкторію або побудувати нове програмне керування, яке приведе систему до 

області цілі управління, що забезпечить закінчення продувки відповідно 

критерію [24] 

I(mл, mи, mик, mш, V, H) = 1M (Cм – C*)
2
 + 2M (tм – t)

2
 +  

+ 3M (Sм – S*)
2
,                                                              (2.1) 

де mл, mв, mвп, mш – маса відповідно лома, вапна, вапняку і шпату на 

плавку, т;  

V – витрата дуття на плавку, м
3
;  

H – відстань сопла фурми до рівня спокійного металу, калібр;  

1, 2, 3 – коефіцієнти, що визначають масштабами змінних, що 

входять в критерій, а також залежать від співвідношення частот додувок 

внаслідок непопадання по вуглецю, температурі й сірці відповідно;  

М – знак математичного сподівання;  

См, Sм, tм, – заданий кінцевий вміст вуглецю і сірки в металі, а також 

його температура;  

* –  “точки прицілювання” по вуглецю, сірці і температурі, що 

визначаються методом експертних оцінок в залежності від технологічної 

ситуації на початку продувки (наявність заказу, готовність сталерозливного 

ковша, розливної площадки і установки позапічної обробки й інш.). 

Перший спосіб – корекція по заданій програмі, другий – корекція по 

кінцевому стану. В першому випадку керуючі діяння обираються шляхом 

мінімізації критерію вигляду   
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                                    I(v, Н, mд,д) = 
i

n




1
i M( L

.

i  L
.

i*)
2
,                          (2.2) 

у другому 

                                     I(V, H
_

, mд) = 
j

k




1
j M(Lj  Lj*)

2
,                                     (2.3) 

де v – інтенсивність подання дуття, м
3
/хв.;  

mд, mд – поточне і сумарне значення маси добавок;  

д – момент введення добавки; H
_

– середнє інтегральна відстань сопла 

фурми до рівня спокійного металу;  

i, j – коефіцієнти, що визначають важливість точності досягнення 

характеристик сталі: i-ї в поточний момент часу і j-ї в момент повалки 

конвертера; 

Li

.

, Lj  – компоненти вектора стану: i-го в поточний момент часу і j-го під 

час повалки; 
 *, *L Li j  – задані значення параметрів: i-го в поточний момент часу і j-го 

під час повалки. 

Підвищення точності контролю вихідних динамічних параметрів і  

математичного описання процесу конвертування в умовах неповної         

інформації, а також використання надійної обчислювальної техніки, що має 

розвиту структуру пристрою зв’язку з об’єктом, великою швидкодією і 

практично необмеженим об’ємом пам’яті, дозволяє провести замкнуте 

управління дуттьовим, температурним і шлаковим режимами продувки для 

отримання заданих траєкторій зміни параметрів. При цьому, вимірюючи по 

ходу продувки параметри, оцінюємо стан об’єкта в кожний момент часу і 

управляємо ходом процесу по відхиленню вихідних параметрів від заданих 

значень.  

Так як неперервне пряме вимірювання вихідних параметрів об’єкта 

(хімскладу і температури ванни) в конвертері достатньо проблематично для 

оцінювання стану ванни використовують непрямі параметри. 

 

2.2 Принципи розробки моделі 

 

Математичні моделі конвертерного процесу в умовах інформаційного 

режиму передбачають пошук керуючих діянь як функції фазових  координат 

[25, 32]. При цьому постулюється, що всі фазові координати в будь-який 

момент часу нам відомій притому абсолютно точно.   

На перший погляд, найбільш простий шлях контролю динаміки ван-

ниполягає в безпосередньому вимірі вихідних параметрів процесу – 

температури, складу металу й шлаку, а також їх маси. Однак недоступність 

конвертера для прямих вимірів практично виключає цей шлях. Деякі успіхи 

досягнуті тільки у вимірі температури ванни [33, 34]. Що ж стосується 

визначення хімічного складу металу, то тут найбільш перспективно 
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використання непрямих параметрів, що доступні для виміру й несуть у собі 

необхідну інформацію.  

Найважливішими елементами динамічного контролю в системі керування 

конвертерною плавкою (СККП) є прогнозуючі емпіричні фільтри, що 

дозволяють отримувати поточну інформацію про вихідні параметри процесу 

без прямого їх виміру. Основні вимоги до фільтрів – надійність, відсутність 

випадкового дрейфу, простота в експлуатації. Якщо фільтр  не  задовольняє 

цим вимогам, то, як правило, його використання в СККП обмежено.  

Таким чином, в реальному процесі ми не можемо безпосередньо 

вимірювати координати, а вимірюємо деякі величини, що є функцією 

координат. Крім того ці величини контролюються з похибкою, тобто вони –

деякі випадкові величини. Як наслідок, ми ніколи не будемо знати точних 

значень фазових координат, тобто, керування треба знаходити не як функцію 

фазових координат, а як функцію їх статистичних оцінок [35]. 

Найбільш інформативні параметри для керування – характеристики газів, 

що відходять з конвертера. В загальному випадку вони є функцією зміни вмісту 

вуглецю у ванні й її температури. З цих позицій розглянемо ідентифікацію 

згаданих зв’язків. 

Як правило, зв’язки параметрів газа, що відходить з вмістом вуглецю і 

температури мають стохастичний характер. За апріорною інформацією 

складаються стохастичні моделі об’єкта і канала вимірів.  

 

2.2.1 Контроль динаміки зневуглецювання і зміни температури по 

апостеріорній інформації 

 

Апостеріорна інформація – це власне динамічні виміри, що відображають 

конкретні особливості данної плавки й прояв випадкових збурень у данному 

процесі. 

Модель процесу даними [36] може бути представлена у вигляді 

 С( + 1) = C() – U()/{K1 + K2 /[C
2
()]} + K3C( + 1);                         (2.4) 

t( + 1) = t() + Q vi i

i

n




1

() – QC[C( + 1) – C()] + K4t( + 1)                 (2.5)  

і каналу вимірів 

( + 1) = – [C( + 1) –C()] + K5( + 1) =  

=U()/{K1 + K2/[C
2
()]} –K3C( + 1) + K5( + 1),                                (2.6) 

де С(), t() – відповідно поточні значення масової частки вуглецю і 

температури металу;  

–дискретний час;  

U() = f[v(), H(), Siч, Mnч, mв(), mвп(), mш()] – відома функція від 

витрати кисню (v), відстані фурми до рівня спокійного металу (H), масові 

частки силіцію (Siч) і мангану (Mnч) в чавуні, маси вапна (mв), вапняка (mвп) і 

шпату (mш), що завантажені в конвертер в момент ;  
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С( + 1), t( + 1), ( + 1) – незалежні від часу й між собою гаусовські 

шуми з нульовим математичним сподіванням й одиничною дисперсією;  

Ki – константи;  

Qi – температурний ефект i-го фізико-хімічного процесу в конвертері, 

що проходить практично незалежно від концент рації вуглецю й температури 

металу (розплавлення брухту, окиснення силіцію, тощо);  

vi() –поточна швидкість i-го фізико-хімічного процесу;  

QС –температурний ефект зневуглецювання;  

( + 1) – виміряне значення швидкості зневуглецювання. 

Наведена система рівнянь є нелінійною відносно неспостерігаємої змінної 

С(). Для нелінійних систем відомі різні варіанти субоптимальних алгоритмів 

фільтрації, при цьому мінімум похибки оцінювання не гарантується, а величина 

її залежить від конкретного характера нелінійності [37, 38]. Таким чином, в 

кожному окремому випадку необхідний спеціальний аналіз властивостей 

алгоритма, що заснований на особливостях конвертерного процесу. 

Для розрахунку оцінок вуглецю і температури використовуємо один із 

варіантів субоптимального алгоритму – розширенный фільтр Калмана. Вираз 

для оцінок концентрації вуглецю mС() і температури mt() для умов дисперсій 

похибок цих оцінок відповідно C() і t (), а також умов кореляційної функції 

похибок оцінювання Сt () записуємо наступним чином: 

mC( + 1) = mC()– RvC()– KCY()[( + 1) – RvC()];                               (2.7) 

mt( + 1) = mt() + S() + QCRvC() + KtY()[( + 1) – RvC()];                (2.8) 

C( + 1) = C() [1 – D()]
2
 +K3

2
– {– K3

2
+ C()D()  

 [1 – D()]}
2
/[K K3

2

5

2  C()D
2
()];                                                        (2.9) 

t ( + 1) =QC
2
C()D

2
() + 2QCCt()D() + t() + Q K KC

2

3

2

4

2 –  

– [QCK3
2
 + Ct()D() + QCC()D()]

2
/[K K3

2

5

2  C()D
2
()];                 (2.10) 

Ct( + 1) = [1 – D()][Ct() + QCCt()D()]–QCK3
2

 –  

 – {– K3
2
 + C()D()  [1 – D()]}{QCK3

2
 + D()[Ct() + 

+ QCC()D()]}/[K K3

2

5

2  + C()D
2
()],                                                   (2.11)  

Де прогнозована швидкість зневуглецювання 

RVC() = U()/{K1 + K2/[mC
2

()]};                                                               (2.12) 

D() = 1 – C( + 1)/C()C() = mc() =  

 = 2U()K2mC()/[K1m
2

C () + K2]
2
 ;                                                             (2.13) 

S() = Q vi i

i

n




1

();                                                                                        (2.14)      

Коефіцієнт підсилення в рівнянні зневуглецювання  

KCY() = {K3
2

– C()D()[1 – D()]}/[K K3

2

5

2 + C()D
2
()];                    (2.15) 
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коефіцієнт підсилення в рівнянні температури ванни 

KtY () = [QCK3
2

+ Ct()D() + QCC()D()]/[K K3

2

5

2  + C()D
2
()].         (2.16)           

Із  (2.7) маємо 

mC( + 1) = mC() – {RVC()[1 – KCY()] + KCY()( + 1)}.                         (2.17) 

Кількість вуглецю, що окислився, (вираз у фігурних дужках) є сумою двох 

значень – швидкості зневуглецювання, що виміряна ( +1) і прогнозована 

RVC(), які взяті з деякими ваговими коефіцієнтами. Аналогічний результат 

отримуємоі для температурного рівняння (для тої частини швидкості зміни тем-

ператури, що зв’язана з процесом зневуглецювання). 

Із виразу (2.15) видно, що вагові коефіцієнти змінюються по ходу процесу 

в залежності від співвідношення між дисперсіями шуму в самому об’єкті K3
2

і в 

каналі вимірювання K5
2

, поточної дисперсії оцінки mC(), тобто C(), і 

величиною D(), що відображає характер залежності С( +1) від C(). 

Аналіз математичного опису показує, що при точному значенні початкової 

концентрації вуглецю і при точному вимірі швидкості зневуглецювання 

достатньо на кожному кроціі з попереднього значення mC() відняти виміряну 

кількість вуглецю, що вигорів. Дійсно, якщо С(0) = 0 і К5 = 0, то C() = 0, KCY = 

1 й 1 – КСY() = 0, тобто  алгоритм використовує тільки апостеріорну інфор-

мацію – виміряне значення швидкості зневуглецювання ( +1). 

 

2.2.2 Контроль динаміки зневуглецювання і зміни температури по 

апріорній інформації 

 

Якщо динамічні виміри погані (К5) треба використовувати тільки 

апріорну інформацію. Дійсно, в цьому випадку KCY0, ( +1) не приймається 

до уваги, а кількість вуглецю, що визначається лише членом RVC()[1 – KCY()]. 

При точному знанні початкової концентрації вуглецю й при відсутності 

перешкод в об’єкті (при повній адекватності моделі об’єкту) виміряне значення 

швидкості зневуглецювання стає непотрібним, так як в цьому випадку 

достатньо апріорної інформації. Дійсно, при C(0) = 0 і K3 = 0 маємо KCY = 0, 

ваговий коефіцієнт при RVC() дорівнює 1. 

Оцінка є алгебраїчною сумою двох значень: одне з них – субоптимальний 

прогноз змінних С( +1) і t( +1), а друге – поправка, яка з деяким коефіцієнтом 

KCY або KtY враховує різницю між власним виміром     ( +1) і субоптимальним 

прогнозом виміру, що дорівнює RVC(). Таким чином, спочатку обчислюється 

прогноз змінних по реальним рівнянням на даному кроці з урахуванням всієї 

попередньої інформації, що вміщується в m(), потім цей прогноз коректується 

за динамічними вимірами на даному кроці. Розглянемо, як формується ця по-

правка. 

Із (2.6) і (2.12) маємо 

( +1) = U(){1/(K1 +K2/[C
2
()]) – 1/(K1 + K2/[m

2
C()])}– 

                        – [K3C( +1) – K5( +1)].                                                  (2.18)    
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Якщо оцінка на кроці , була вірною, тобто С() mC() як наслідок, і     

C()  0), шум у вимірах значно менше шуму в процесі К5« К3, то ( +1)  –

K3C( + 1), тобто похибка в прогнозуванні швидкості зневуглецювання на кроці 

( + 1) виникла з-за перешкоди в процесі. Якщо, наприклад, ( + 1) < 0, то 

K3C( + 1) > 0. Як наслідок, на даному кроці вуглецю вигорить менше, ніж 

RVC(), тобто  фактична швидкість зневуглецювання на даному кроці менше 

спрогнозованої. Значить різницю mC() – RVC() урівнянні (2.7) необхідно 

збільшити (в даному випадкуKCY >  0). 

При зростанні C() збільшується абсолютна величина першого додатку 

рівняння (2.18). Якщо ( +1) < 0, то це свідчить, що mС() > C(), тобто оцінка 

на кроці  завищена. Тому різницю mC() –RVC () необхідно зменшити. В цьому 

випадку KCY< 0, так як C()D()[1 –D()] >K3
2
. 

Таким чином, похибка прогнозу виміру ( + 1) враховується по різному 

в залежності від того, яка основна причина похибки – шум в об’єкті або 

невизначеність оцінки на попередньому кроці. Якщо вклад в помилку обох 

складових приблизно однаковий, треба взагалі утриматись від внесення 

поправки в різницю mC() – RVC(). В цьому випадку C()D()[1 –D()] =K3
2
і 

KCY()=0. 

Підчас продувки до масової частки вуглецю 0,6 – 0,5 % (перший 

кінетичний період окиснення) величина D()  0, що означає практично 

незалежність швидкості зневуглецювання від концентрації вуглецю і, як 

наслідок, відсутність у вимірі ( +1) якої-небудь інформації про величину C(). 

Тому величина C() для оцінки  ( +1) є неважливою.  

Вираз для mt( + 1) запишемоу вигляді 

mt ( + 1) = mt() + S() + QC[RVC()(1 –Kty()/QC) + KtY()( + 1)/QC].     (2.19) 

Із рівнянь (2.16) і (2.19) отримуємо, що чим більше C() (гірша оцінка 

mC()), тим менша вага, з якою треба брати прогнозовану швидкість 

зневуглецювання  RVC(). З іншого боку, чим менше C() і сильніша кореляція 

mt() й mC(), (тобто чим  більша абсолютна величина  Сt()), тим  більше вага, з 

якою треба брати RVC(). 

Представимо (2.19) у вигляді: 

KtY() = QCKCY() + D()[QCC() + Ct()]/[K K3

2

5

2  +C()D
2
()],          (2.20)  

звідки маємо, що поправка KtY ()( +1) враховує не тільки помилку QCKCY 

в прогнозуванні швидкості зневуглецювання, але і додаткову інформацію про 

безпосередній зв’язок mt() з mC() (добуток другого доданого рівняння (2.20) і 

). 

Приймаючи C(0) = Ct(0) = 0 й K3 = 0, отримуємо C() = Ct() = 0 й KCY() = 

KtY() = 0. При цьому алгоритм оцінювання вуглецю і температури 

перетворюється в детерміновану модель процесу. 



 

 

      

 

41 

Допускаючи C(0) = 0 і K5 = 0, отримуємо класичне балансове рівняння, в 

якому оцінка вуглецю розраховується як різниця між початковою масовою 

часткою й інтегралом виміряної швидкості зневуглецювання [9]. 

Якщо прийняти C(0) = 0, то KCY = const. Різниця mC() –RVC()[1 –KCY()] 

при частках вуглецю 0,050,4 % залишається майже постійною, причому 

величина її може бути зроблена різною з допомогою коефіцієнтів К1 і К2 в 

рівнянні (2.7). Таким чином, отримуємо 

                                 mC( + 1) = a + b( + 1),                                        (2.21) 

тобто алгоритм “прямого зв’язку” масової частки вуглецю і швидкості 

зневуглецювання. 

 

2.2.3 Контроль шлакоутворення при продувці киснево-конвертерної 

плавки   

 

Основним завданням управління киснево-конвертерною плавкою є 

отримання сталі заданого складу і температури при мінімальній кількості 

повалок конвертера. Ця мета досягається за допомогою так званих «статичних» 

систем управління, які до початку продувки вирішують рівняння теплового і 

матеріального балансу, що зв'язують вхідні і вихідні параметри плавки з 

керуючими впливами. Для більш ефективного управління бажано також мати 

інформацію про хід процесу: особливо важливо контролювати процеси 

формування шлаку в конвертері, оскільки помилки «статичних» систем 

пов'язані з різним розподілом кисню, що вдувається, між металом, шлаком і 

газом. Контроль процесу шлакоутворення важливий також з точки зору 

управління процесами десульфурації, дефосфорации і для запобігання викидам 

металу і шлаку з конвертера [39]. 

Тиск газів, що відходять, в якості джерела інформації про хід 

технологічного процесу використовувався в системі управління [40] для 

визначення вмісту вуглецю у ванні й контролю швидкості зневуглецювання. 

Остання змінюється по ходу продувки з пульсаціями, характер яких залежить 

від складу, кількості, в'язкості шлаку і його температури, рівня ванни й інших 

чинників. При контролі швидкості зневуглецювання за допомогою 

газоаналізаторів, які мають порівняно велику інерційність, пульсації швидкості 

зневуглецювання майже повністю згладжуються. Пристрої контролю тиску 

газів, що відходять мають більш високу швидкодію, і тому даний параметр 

може бути використаний для дослідження характеру пульсацій. 

Постановка задачі. Метою досліджень є підвищення якості управління 

плавкою за рахунок вибору раціонального критерію шлакоутворення. 

Результати досліджень. Аналіз наведених на рис. 2.1 автокореляційних 

функцій флуктуацій тиску газів, що відходять у різні періоди плавки показує, 

що на початку продувки пульсації тиску мають яскраво виражену періодичну 

складову з періодом Т0 = 0,6 с. Починаючи з другого періоду плавки характер 

пульсацій різко змінюється, амплітуда складової з періодом коливань Т0 значно 

зменшується. В цей же період проходить спінювання шлаку, про що можна 
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судити по зменшенню розбризкування металу і зміні характеру інтенсивності 

шуму. Для виділення із загального сигналу про тиск газів, що відходять 

корисної складової у вигляді періодичної функції з частотою невідомої 

амплітуди і фази розроблено пристрій фільтрації (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.1. Автокореляційні функції флуктуацій тиску газів, що відходять у 

першому (а) і другому (б) періодах плавки 

 

Вхідний сигнал пристрою можна представити у вигляді суми корисного 

сигналу і шуму 

                              ),(cossin ш0201вх  xAAx                       (2.22) 

причому амплітуда корисної складової знаходиться з виразу 

                                          .22
2
1 AAA                                        (2.23) 

Якщо вираз (2.22) помножити на ,sinx  01  а потім проінтегрувати за 

часом, то при достатньому часі інтегрування другий і третій доданок дадуть 

значення інтегралів, що наближені до нуля, так як під’інтегральний вираз є 

знакозмінною функцією, тоді як перший доданок не змінює знака. Аналогічним 

чином при множенні вхідного сигналу на корисну складову дасть при 

інтегруванні другий доданок. 

Таким чином, вихідний сигнал фільтра пропорційний інтегралу від зміни 

амплітуди пульсацій тиску газів, що відходять, з частотою. Вихідний сигнал 

фільтра градуюється в відносних одиницях так, що значення параметра фільтра 

змінюється в межах від 0 до одиниці. 
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Рис. 2.3. Залежність між 

основністю кінцевого шлаку і 

значенням вихідного параметра 

перетворюючого фільтра 

 

 

 

 

 

 

На рис. 2.3 показаний графік залежності між основністю кінцевого шлаку і 

значенням вихідного параметра перетворюючого фільтра в кінці продувки   

, 10
4
 м

–3
. Якщо допустити, що зменшення амплітуди пульсацій з частотою 

0  пов'язане з моментом спінювання шлаку, то величина   буде тим менше, 

чим більше відносна тривалість спінювання, з якою, в свою чергу пов'язана 

основність кінцевого шлаку В (коефіцієнт кореляції 0,82, середньоквадратичне 

відхилення 0,1, достовірність коефіцієнта кореляції вище 0,99). Залежність (рис. 

2.3) узгоджується з даними про вплив тривалості спінювання на різні 

технологічні чинники, що досліджені в 

роботі [41]. 

Підсумкове рівняння може бути 

представлене в такий спосіб 

        ,00224,042,1)( IB            (2.24) 

       ),95,0,41,0,76,0(  Pr   

де )(B  – основність шлаку по ходу 

продувки;  

 
к

н

pdI



  – інтеграл амплітуди 

коливань тиску відпрацьованих газів, Па ∙ 

хв;  

кн  ,  – відраховується від моменту 

подачі кисню час початку і кінця 

спінювання шлаку, хв;  

 – поточний час продувки, хв. 

Отримані результати можуть бути 

використані для управління процесами 

шлакоутворення в ході конвертерної плавки. Крім того, введення в систему 

визначення вмісту вуглецю у ванні [42] знайденого параметра в якості 

коригуючого чинника дозволило збільшити з 76 до 85 % кількість плавок з 

помилкою, що не перевищує 0,04 % абсолютних вуглецю, і тим самим 

підвищити точність управління (рис. 2.4). 

1 

2 

4 

5 

3 6 
хвх хвых 

Рис. 2.2. Блок-схема перетворюючого фільтра: 1, 2 – блоки множення; 

3 – генератор періодичного сигналу; 4, 5 – частотні диференціальні 

інтегратори; 6 – функціональний блок 
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Управління процесом шлакоутворення провидимо, змінюючи параметри 

дутьевого режиму, в такий спосіб. З умов нормального шлакоутворення і 

виключення переокислення ванни при переході до періоду інтенсивного 

зневуглецювання визначається максимально можлива інтенсивність продувки в 

перший період за інформацією щодо фізичної і хімічної теплоти чавуну, а 

також кількості теплоти, що відбирається на плавлення брухту. 

                      ,/lg216/lg115 0
11

000   ччччнн SiSitt                  (2.25) 

де vн – початкове значення витрати кисню, м
3
 / хв;  

чt  – температура чавуну, 
0
С; 

чSi  – вміст кремнію в чавуні, %;  

1 – коефіцієнт, який визначається насипною щільністю брухту і дорівнює 

нулю для важкого брухту, – 25 для середньої щільності й – 50 для легкого 

брухту, м
3
 / хв; 

0
 – індекс приналежності параметра до зразкової плавки [43]. 

Подальше управління витратою кисню здійснюється за швидкістю 

зневуглецювання. Витрату кисню в період інтенсивного зневуглецювання 

контролюють по температурному лінійному розширенню екранних труб 

газоходу ОКГ 

                              0 0 0982( ) 39,4( ),ñ ñ l l                                     (2.26) 

де vc – швидкість зневуглецювання,% / хв; 

Δl – температурне лінійне розширення екранних труб підйомного газоходу 

ОКГ, мм.  

У першому періоді продування відстань торця фурми над рівнем спокійної 

ванни визначається в залежності від маси залишеного шлаку, насипної 

щільності брухту і витрати кисню 

')(89,0)()(85,0 00
22

00 HmmHH нншлшлнн            (2.27) 

де Нн – початкове положення торця фурми щодо рівня спокійної ванни, 

калібр; тшл – маса залишеного шлаку в конвертері після попередньої плавки, т; 

γ2 – коефіцієнт, який визначається насипною щільністю брухту і дорівнює 3 в 
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Рис. 2.4. Гістограми відносних частот похибок автоматизованої системи 

управління без використання (а) і з використанням (б) інформації про 

пульсації тиску газів, що відходять 

С,%  С,%  
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разі легкого брухту, 0 – при середній насипної щільності брухту і – 0,75 для 

великовагового брухту, калібр; ΔН'- поправка в положення фурми, калібр. 

При прискореному шлакоутворенні наведення шлаку закінчується при 

значеннях обсягу кисню (часу продувки) 

                                  )13515,0( .шлуmVV                                   (2.28) 

де V, V* – відповідно поточний і розрахунковий на продувку обсяг кисню, 

м
3
; ту.шл – питома маса залишеного шлаку після попередньої плавки, т / т сталі. 

Поправка ΔН' на наступну плавку при цьому встановлюється рівною на 

0,75 калібрів нижче, ніж у попередній. 

Нормальний процес шлакоутворення протікає при 

                       ).13525,0()13515,0( .. шлушлу mVVmV                   (2.29) 

Поправка ΔН' на наступну плавку не змінюється. 

Якщо під час продування обсягу кисню 

                                  .13525,0 .шлуmVV                                     (2.30) 

шлак не наведений, приймають штучні заходи по його наведенню шляхом 

введення плавикового шпату, питому масу якого визначають за формулою 

                             ,072,00025,0 .. шлушу mm                                      (2.31) 

де ту.ш – питома масса шпата, т/т сталі. 

В цьому випадку поправка ΔН' на наступну плавку встановлюється на 0,75 

калібрів вище, ніж у попередній. 

У другому періоді відстань торця фурми щодо рівня спокійної ванни 

встановлюють рівним значенню на зразковою плавці Н = Н
0
. У разі відхилення 

режиму шлакоутворення при зіставленні зі зразковою плавкою коригується 

положення фурми 

                                  ),)()((6,3 0 BBH                                   (2.32) 

де ΔН – корекція положення фурми, калібр. 

При відхиленнях режиму шлакоутворення від заданого в межах 

                            )25,075,0(75,0 .шуmH                                 (2.33) 

підтримується значення положення фурми таке ж, як на зразковій плавці. 

При відхиленнях режиму шлакоутворення від заданого в межах 

                                   75,05,1  H                                        (2.34)  

чи 

                         )25,075,0(2)25,075,0( .. шушу mHm                   (2.35) 

 встановлюється значення положення фурми 

                                           .0 HHH                                       (2.36) 

Якщо Н <(– 1,5) (надмірно рідкий шлак), то разом зі зниженням положення 

фурми, вводиться добавка вапна питомої маси 

                                       шлуиу mm .. 165,00025,0                             (2.37) 

і підвищується витрата кисню  

                                                  .15,1 0                                        (2.38) 

де ту.и – питома маса вапна, т / т сталі. 
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Якщо ΔН> 2(0,75 + 0,25mу.шл) (надмірно густий шлак), то разом з 

підвищенням положення фурми вводиться добавка плавиковогошпату 

                                  .072,00025,0 .. шлушу mm                                   (2.39) 

Кінцеве значення положення торця фурми щодо рівня спокійної ванни 

встановлюється при 

                                     )13585,0( .шлуmVV                                   (2.40) 

на рівні зразкової плавки. 

Розрахункову масу шлаку, що залишено в конвертері, визначаємо за 

формулою 

                          ,))()((0523,0 00
шлшл mdBdBm

пр

III

пр

III

  





                (2.41) 

де тшл – рекомендована питома маса шлаку для залишення в конвертері на 

подальшу плавку, т/т сталі; τIII – початок останнього (третього) періоду 

продувки поточної плавки, хв; τпр – тривалість продувки, хв. 

 

2.3 Модель оптимізації видалення сірки в конвертерному процесі 
 

Необхідною умовою науково-технічного прогресу і зростання ефективно-

сті виробництва сталі є впровадження конкурентоспроможних технологій 

виготовлення сталі високої якості [44]. Аналіз технологічних схем 

сталеплавильного виробництва показує, що ключовою ланкою підвищення 

службових характеристик готової продукції шляхом мінімізації вмісту сірки є 

технологічна ділянка позадоменна десульфурація – сталеплавильний агрегат – 

позапічна обробка металу. Процеси видалення домішок, що проходять в 

окремих агрегатах відрізняється складністю фізико-хімічних впливів, 

проходять з великою швидкістю і при високій температурі, характеризуються 

багаторежимністю функціонування і великою розмірністю задач, що 

вирішуються, присутністю нестаціонарних і взаємнокорельованих шумів і 

перешкод вимірюванням, мають суттєвий дрейф робочих параметрів.  

В останні десятиріччя вітчизняні й зарубіжні дослідники та виробничники 

вирішили багато питань, зв’язаних зі зменшенням вмісту сірки в окремих 

агрегатах, підібрали найбільш раціональні знесіркуючі матеріали і режими їх 

введення але питання зниження собівартості цього процесу системно не 

розглядалося. 

Метою роботи є оптимізація собівартості процесу зниження вмісту сірки в 

готовому металі.  

Результати досліджень. Приблизний критерій роботи конвертерного цеха 

можна формалізувати як  

                                            I = 1П + 2З + 3mк,                                       (2.42) 

 де I – вектор керуючих діянь;  

П – продуктивність;  

З – витрати на виробництво;  

mк – вихід корисного;  
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1, 2, 3 – коефіцієнти, що відображають значущість кожного члена 

критерію. 

Якщо задачу оптимізації зводити до задачі пошуку мінімуму критерію, то 

треба прийняти 1 < 0, 2 > 0 і 3 < 0. 

За умови, що маса садки постійна, можна записати 

                                    П  пл  = f(ч, vс, пов, к, шл, г, ф, по),                  (2.43)  

де пл, ч, пов, к, шл, г, ф, по – тривалість відповідно циклу плавки, 

знесіркування чавуна,  додаткових повалок, операцій доводки металу після 

закінчення продувки, скочування шлаку, чищення горловини конвертера від 

викидів і заміни футерівки та позапічної обробки, хв.;  

vс – швидкість зневуглецювання. 

Витрати на виробництво визначаємо як 

                                                      З =  Цimi + Цфn,                                     (2.44)  

де Цi – ціна i-го керуючого діяння;  

mi – витрата i-го керуючого діяння;  

Цф – ціна операцій незв’язаних з керуючими діяннями, зокрема заміни 

футерівки, фурми тощо;  

n – середнє число операцій за плановий період.  

Вихід корисного 

                                                              mк = f(mв),                                      (2.45)  

де mв – втрати метала на окремих ділянках конвертерного цеху за плановий 

період. 

Використання вихідного критерію для пошуку оптимального управління 

конвертером зв’язано з вирішенням проблеми визначення значень i і Цi. 

Приймемо, що декомпозиція задачі суттєво не відобразиться на погіршенні 

загального критерію. Розглянемо з точки зору зменшення собівартості сталі 

оптимізацію процесу видалення сірки в окремих агрегатах конвертерного цеху. 

До цього часу розроблено цілу низку технологій обробки чавуна в ковші 

для видалення сірки. Застосовують обпалене вапно, карбід кальцію, 

гранульований магній, дроти з магнієвими й іншими наповнювачами, 

натрійвміщуючі відходи тощо. Ефективність цих технологій падає із 

зниженням кінцевого вмісту сірки. Так при обробці гранульованим магнієм в 

залежності від початкового вмісту сірки й температури чавуну отримують ряд 

експонент, кожна з яких характеризується початковим лінійним характером, а 

за низького вмісту сірки збільшення витрат гранульованого магнію не 

призводить до суттєвого зниження її вмісту. При необхідності отримання 

низьких вмістів сірки доцільно перенести подальше її видалення на продувку в 

конвертері й позапічну обробку. 

Як показує практика в конвертері можливо видалити не більше 40 % сірки, 

що попадає з шихтовими матеріалами. В першу чергу кількість видаленої сірки 

залежить від режиму шлакоутворення, що визначається масою введених 

шлакоутворюючих матеріалів й режимом дуття. Наші дослідження показали, 

що важливу роль в цьому процесі відіграє також момент введення 

шлакоутворюючих матеріалів [7]. 
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Підвищення положення фурми над рівнем спокійної ванни призводить до 

збільшення температури металу (змінюється кількість охолоджуючих 

матеріалів), окисленості ванни (змінюється кількість шлакоутворюючих вапна, 

плавикового шпату), масових часток марганцю в металі і оксиду магнію в 

шлаку (змінюється кількість розкислювачів і вогнетривів). Аналогічно впливає 

зміна питомої витрати кисню. 

Сірка в конвертері також може бути видалена при додувці при 

підвищеному положенні фурми. Аналітичний вигляд залежностей від часу 

додувки д 

                                              Sм = 0,00423д, якщо д  1 хв.                (2.46)                                                             

                                              Sм = 0,005(1е
1,8716д ), якщо д>1 хв. 

При аналізі видалення сірки на агрегатах позапічної обробки використали 

дані ВАТ «МК “Азовсталь”» (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 – Показники десульфурації при різних способах 

Спосіб десульфурації 

Витрата 

десульфуратора, 

кг/т 

Ступінь десульфурації, 

% 

Синтетичним шлаком 

(СШ) 

15 

35 

50 

30 – 45  

50 – 70  

65 – 80  

СШ і продувкою 

силікокальцієм (SiCa) 

СШ45 

SiCa 1,0 – 1,5 
70 – 80  

Вапно 3,0 – 5,0 10 – 30  

Тверда 

шлакоутворююча 

суміш (ТШС) 

3 – 10  20 – 40  

ТШС і продувка SiCa 

на УДМ 

ТШС 6 – 10  

SiCa 1 – 2  
50 – 70  

ТШС і обробкою SiCa 

на УДМ 

ТШС 10 

SiCa 1 – 2  
50 – 70  

Як узагальнений критерій оптимізації процесу видалення сірки розглянемо 

питому собівартість сталі необхідної якості при заданій виробничій програмі. 

Цільова функція I включає розраховані на одиницю маси придатної сталі 

складові собівартості управління шлаковим режимом в конвертері й 

видаленням сірки в чавуно- і сталевізних ковшах, що включають витрати на 

матеріали, енергоресурси, футерівку агрегатів і працю, які виражені лінійною 

функцією від початкових умов і управляючих впливів: 

                              I = (0 +  i i
i

n

x



1

) /(0 + i i
i

n

x )



1

;                                           (2.47) 

        xi  mл, mч, mвпj, mвj, mшj, mтшс, mSiСа, mMg, V, VAr, Vгн, Siч, Mnч, Sч, tч, N,п, H, 

v,  



 

 

      

 

49 

               vAr, впj, вj, шj, t*, C*,  Mn*, Sс, 

де хi  параметри початкових умов і управляючих впливів;  

0  вільний член, що включає загальнозаводські (умовно-постійні) 

витрати, які не залежать від управляючих впливів, грн.; 

i, 0, i  коефіцієнти;  

n  число врахованих параметрів;  

mл, mч, mвпj, mвj, mшj, mтшс, mSiСа, mMg  маса лому, чавуну, вапняку, вапна, 

плавикового шпату в j-ю добавку, ТШС, силікокальцію, магнію на плавку, т;  

V, VAr, Vгн  кількість кисню, аргону і газу носія на плавку, м
3
;  

Siч, Mnч, Sч – масові частки відповідних елементів в чавуні;  

tч  температура чавуну, °С;  

N  кількість плавок по футерівці;  

п, впj, вj, шj  тривалість простою конвертера і часу від початку продувки 

до введення j-ї добавки вапняку, вапна і плавикового шпату, хв.;  

v, vAr  інтенсивність подачі дуття в конвертер і аргону в ківш, м
3
/хв.;  

t*  точка  прицілу по температурі металу в конвертері, °С;  

С*, Mn*  точки прицілу з масових часток вуглецю і марганцю, що 

визначаються маркою сталі, %;  

Sс масова частка сірки в сталі, %. 

Завдання програмування полягає в знаходженні значень керуючих впливів, 

що обумовлюють I = Cп(xi)
 


 
min при обмеженнях і граничних умовах, що 

забезпечують отримання заданої маси металу mм = f(mл  + mч); збільшену 

переробку брухту mвп 
 
0,5; належну основність шлаку mв 

 
mвmin; економію 

шпату mш  1,5; окислення необхідної кількості вуглецю, кремнію і марганцю 

Vmin  V; підтримання положення фурми над рівнем спокійного металу в межах, 

передбачених технологічною інструкцією, Нmin 
 
Н  Нmax; засвоєння ванною 

сипких матеріалів вп  0,5пр і в  0,5пр; проектну продуктивність конвертера 

vmin  v
 
 vmax і агрегату доведення сталі vAr min  vAr  vAr max; необхідне 

усереднення металу VAr min 
 
VAr; масу сірки в сталі не вище заданої маркою Sс  

Sз. Тут Vmin, VAr min мінімальні витрати кисню і аргону на плавку, м
3
;
 
пр  

тривалість продувки, хв.; Sз  масова частка сірки, що обумовлена маркою 

сталі, %. 

Десульфурацію металу можна виконати шляхом обробки чавуну в ковші 

гранульованим магнієм, масу якого визначають зі співвідношення [46] 

                         ,
Mg10

[O]1,519)[Mg]([Mg])[S]0,759([S]
ч

актMg
3

залp21

Mg тт







                          (2.48) 

де [S]1 і [S]2  початковий і кінцевий вміст сірки в чавуні,%;  

[Mg]р, [Mg]зал   відповідно рівноважний з сіркою і залишковий вміст 

гранульованого магнію,%;  

[О] = 0,3510
4

х
 
х ([S] [S] )1

1,17

2

1,17    кількість вилученого кисню, %;  

Mg  коефіцієнт засвоєння магнію розплавом;  



 

 

      

 

50 

Mgакт  вміст активного магнію в гранульованому магнії, %. Тут [Mg]зал  

враховується у разі проведення попередньої обробки чавуну гранульованим 

магнієм у відділенні десульфурації; 

[Mg]р = 0,53  10
4

/S,                           якщо [S]  0,012 %,                       (2.49) 

[Mg]р = 0,004 %,                              
 
   якщо [S]  0,012 %. 

Відомо, що найважливішим чинником, що визначає видалення сірки в 

конвертері, є основність шлаку. У діапазоні основності 2,5 ... 4,0 залежність має 

вигляд [2]: 

                                 S = 7,2В
2
 + 48,1В  42,7,                                        (2.50)                                          

де S  ступінь десульфурації, %;  

В  основність кінцевого шлаку. 

Шляхом статистичної обробки великого числа плавок валового 

виробництва отримані парні співвідношення, в яких вхідні параметри 

(управляючі дії) представлені середньозваженими значеннями параметрів 

дуттьового режиму і режиму подачі сипких в конвертер, а вихідним 

параметром є зміна основності кінцевого шлаку 

                                 Вк = 3,75Н
2
 + 10,5Н  6,75;                                    (2.51)                                                  

                                Вк= 0,22
2
пv

 
 1,465vп + 2,42;                                      (2.52)                                            

                                Вк = 24,32(в/пр)
2
  12,84в/пр + 1,695;                    (2.53)                                      

                                Вк =  0,8вп/пр + 0,72;                                               (2.54)                                                  

                                 Вк = 0,25ш/пр  0,1,                                                  (2.55) 

де vп  питоме значення інтенсивності дуття, м
3
 / (т * хв.). 

Залежності питомої собівартості стали від керуючих параметрів мають 

вигляд : 

                                 Cп  =  1,88Н
 2
  + 3,64Н  1,30;                                (2.56)                                                 

                                 Cп = 1,6 2
пv

 
 15,2vп + 36,0;                                        (2.57)                                                  

                                 Cп =  15,04(в/пр)
2
 
 
+ 11,52в/пр   1,10;                (2.58)          

 
                      

                                 Cп = 2,5вп/пр  1,25                                                  (2.59)                                                        

                                 Cп  =  2,4ш/пр+ 2,16.                                               (2.60)    

Спільне рішення рівнянь (2.51) ... (2.60) дозволяє визначити витрати на 

підвищення основності кінцевого шлаку в залежності від виду керуючого 

впливу. 

Видалити надмірна кількість сірки Sм можна також при додувці плавки 

при підвищеному положенні фурми. Тривалість додувки д визначається з 

виразу (2.46). 

Видалення надлишкової сірки у сталеплавильному ковші може бути 

виконано з використанням ТШС, питому масу якої визначають із 

співвідношень: 

                    S = 0,00166 mп тшс,    при vAr =  0,0031 м
3
/(хв 

 
т); 

                    S = 0,00095 mп тшс,     при vAr =  0,0019 м
3
/(хв 

 
т),               (2.61) 

а кількість порошкового дроту, що містить кальцій, необхідний для утворення 

рідких алюмінатів і запобігання випаданню твердих CaS : 
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              LCa = (1,68 + 1,44Sм + 0,686Alм + 0,0012tм)mм/(Rca),              (2.62)                    
 
 

де LСa – погонна довжина дроту з SiCa, що витрачається, м; 

Sм, Alм  масова частка відповідно сірки і алюмінію в металі перед 

обробкою, %;  

tм  температура металу в ковші, °С;  

  ступінь засвоєння кальцію після позапічної обробки;  

  ступінь наповнення порошкового дроту;  

RСa  масова частка кальцію в силікокальції, %. 

Обмеження Sс Sз можна представити у вигляді 

                                       Sп  Sз   SMg + Sпр + Sд + Sк,                                       (2.63) 

де Sп, SMg, Sпр, Sд, Sк  відповідно вміст сірки в шихті й кількість сірки, що 

видалена при обробці чавуну гранульованим магнієм, продувці, додувці й в 

ковші, кг. 

Величина Sп може бути розрахована за формулою 

                                   Sп = 10
1

(тчSч+ тлSл + твSв  + твпSвп + тшSш),         (2.64) 

де Sл, Sв, Sвп, Sш   відповідно вміст сірки в брухті, вапна, вапняку і 

плавикового шпату, %. 

Величина SMg розраховується при спільному вирішенні залежностей (2.48) 

і (2.49), Sпр  рівняння (2.50) і залежностей (2.51)  (2.55); Sд  за формулою 

(2.46); Sк   за формулою (2.61). 

Оптимальні значення керуючих параметрів визначали методом 

найшвидшого спуску на ПЕОМ. На плавках, в яких виконані рекомендації 

щодо зміни управляючих впливів, в порівнянні з плавками валового 

виробництва отримані наступні результати: збільшені переробка брухту на 3 %, 

стійкість футерівки – на 1,5 %, вихід придатного – на 0,3 %, знижені 

наднормативні простої агрегату і тривалість продувки відповідно на 5,8 і 3,1 %, 

забезпечена економія плавикового шпату на 3,2 %, знижено витрати Mg на 7 %, 

ТШС на 5,7 %. У підсумку питома собівартість сталі знизилася в середньому на 

0,91 %. 

 

Висновки 

1. Критерієм управління конвертерною плавкою є мінімізація відхилення 

кінцевих значень кількості вуглецю в металі, його температури й вмісту сірки 

від заданих значень. Задача управління зводиться до визначення величин 

керуючих діянь для реалізації критерію управління. 

2. При відхиленні від програми можна визначити керуючі діяння і 

повернутися на розрахункову траєкторію або побудувати нове програмне 

керування, яке приведе систему до області цілі управління, що забезпечить 

закінчення продувки відповідно критерію. Перший спосіб – корекція по заданій 

програмі, другий – корекція по кінцевому стану.  

3. Найважливішими елементами динамічного контролю в СККП є 

прогнозуючі емпіричні фільтри, що дозволяють отримувати поточну 

інформацію про вихідні параметри процесу без прямого їх виміру. Основні 

вимоги до фільтрів – надійність, відсутність випадкового дрейфу, простота в 
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експлуатації. Якщо фільтр  не  задовольняє цим вимогам, то, як правило, його 

використання в СККП обмежено.  

4. Прогнозуючі емпіричні фільтри можуть ґрунтуватися на апріорній (хід 

плавки прогнозується за вхідними діяннями, зворотний зв’язок за ходом 

процесу відсутній) або апостеріорній інформації (контроль ходу плавки 

проводиться за непрямими вимірами кількості вуглецю в металі, його 

температури й вмісту сірки). Параметри, що відносяться до апріорної 

інформації вимірюються з більш високою точністю ніж ті, що відносяться до 

апостеріорної але цей позитивний ефект невілюється у випадках коли 

порушуються детерміновані залежності між керуючими і вихідними 

параметрами.  

5. Модель процесу доцільно будувати на апріорній і апостеріорній 

інформації одночасно. На кожному такті визначати похибки складової моделі, 

що враховує апріорну інформацію, і складової, що враховує апостеріорну 

інформації, і в залежності від величини похибок приймати рішення про 

структуру моделі на даний конкретний такт.  

6. Дослідженнями виявлено зв'язок між амплітудно-частотною 

інформацією про пульсації тиску продуктів горіння вуглецю і характером 

шлакоутворення у ванні по ходу продувки. На початковій стадії до спінювання 

ванни пульсації тиску мають яскраво виражену гармонійну складову. У міру 

спінювання шлаку характер пульсації тиску газу змінюється з поступовим 

зменшенням амплітуди коливань. Таким чином, по зменшенню амплітуди 

можна визначити період спінювання шлаку. 

7. Системний підхід до вирішення задачі видалення сірки на агрегатах 

конвертерного цеху дозволив оптимізувати процес, мінімізувавши витрати на 

отримання заданого вмісту сірки. Це покращало техніко-економічні показники 

процесу.  
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3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ДЛЯ 

КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ПЛАВКИ 

 

3.1. Методика дослідження  
 

Дослідження процесу зневуглецювання проводилося на конвертерах 

садкою 350 т ВАТ «Металургійний комбінат ,,Азовсталь”». Технологія 

продувки у процесі досліджень характеризувалась наступним чином. В конвер-

терах переплавлявся переробний чавун з наступним вмістом елементів (%) 

силіцію 0,41,0, мангану 0,30,9, сірки 0,020,07, фосфору 0,020,15 і 

температурою 12001400 
0
С. В завалку завантажували металевий брухт масою  

030 % від маси чавуну. Рідкий чавун із міксера подавали у 300 т ковшах. Як 

шлакоутворюючі матеріали використовували вапно в кількості 815 % і 

плавиковий шпат або Ставролітовий концентрат – 0,1 0,5 % від маси чавуну. 

Продувку проводили через багатосоплову фурму з кількістю сопел 6 – одне 

центральне, вісі інших розташовані під кутом до вертикалі 1520 град. 

Інтенсивність подання кисню становила 3…3,5 м
3
/(т · хв.). Сортамент марок 

сталі характеризувався вмістом вуглецю 0,090,40 % і температурою випуску 

16001700 
0
С. Частково дослідження проводились на 160-тонних конвертерах 

Єнакіївського (ЄМЗ) і Криворізького (КМК) металургійних заводів. Останнім 

часом спостерігається тенденція на зменшення вмісту мангану в чавуні 

(0,3…0,6 %), силіцію в межах (0,60…0,90 %), фосфору   0,08 %, а в цехах із 

позапічною обробкою на агрегатах піч-ківш намагаються не вводити 

плавиковий шпат на продувці.   

Дослідження проводились на плавках поточного виробництва, 

балансових і плавках, що проводились зі зміною параметрів за допомогою 

методів планування експерименту.  На всіх  плавках  відбиралися  проби  

чавуну, металу і шлаку на повалках конвертера і фіксувались вихідні параметри 

процесу, також частину вимірювань робили протягом продувки за допомогою 

занурювального зонду.   

У період дослідження технологічне устаткування було оснащене такими 

засобами вимірювання і передачі інформації: 

–  крановими електронно-тензометрічними вагами для виміру маси брухту в 

совку, чавуна і сталі в ковші з точністю 0,5 % [46];  

– вимірювальною системою контролю температури чавуна з точністю 8 ºС [47]; 

– газоаналізаторами газів, що відходять з конвертера, і дуття під час продувки 

системи ФТІАН; 

– витратомірами кисню дуття з точністю 0,5 %; 

– витратомірами газів, що відходять, з точністю 2 %; 

– вагами для виміру маси сипких і розкиснюючих матеріалів з точністю  0,2 %; 

– вимірювачами акустичної характеристики продувки з точністю  1,5 %; 

– вимірювачем температури газів, що відходять з точністю 10 ºС і швидкодією 

8 с; 



 

 

      

 

54 

– вимірювальними системами контролю  хімічного складу чавуна, металу і 

шлаку з точністю виміру за ДСТУ; 

– вимірювачем положення фурми з точністю 0,16 калібрів, з корекцією на 

розгаряння футерівки і коливання маси металошихти; 

– вимірювачами тиску кисню до та після відсічного клапану з точністю    0,5%. 

При досліджені залежностей вихідних параметрів процесу (прямих і 

непрямих) від керуючих використовували спеціально розроблені підсистеми на 

базі стандартного обладнання [48].  

 

3.2. Контроль початкових і граничних умов 

 

3.2.1. Прогнозування хімскладу і маси чавуну в міксері.  

 

Складовою частиною моделі управління конвертерної плавки є статичний 

розрахунок шихти. Точність останнього в значній мірі залежить від точності 

контролю вихідних параметрів. Найважливішим параметром при шихтуванні 

плавки є рідкий чавун. Коливання його характеристик позначається на вихідних 

параметрах конвертерного процесу. Основною характеристикою чавуну є його 

хімічний склад, який визначається в пробі, взятої зі струменя при зливі чавуну 

із міксера в ківш. Якщо масові частки кремнію, марганцю, фосфору і сірки в 

чавуні досить точно визначаються аналізом проби на квантометрі, то вміст 

вуглецю в розплаві встановити надзвичайно важко у зв’язку з кристалізацією 

останнього в рідкій фазі насиченого розчину. Дослідження показують, що 

врахування при шихтуванні плавки частки вуглецю в чавуні дозволяє його 

економити до 6 кг / т сталі [49].  

Згідно з узагальненими даними багатьох досліджень масова частка 

вуглецю, що  насичує чавун, може бути представлена виразом [50] 

               Cнас = 1,34 + 0,00254tч  – 0,3Siч – 0,34Рч – 0,39Sч – 0,045Niч  +  

                      + 0,024Mnч + 0,05Crч + 0,14Tiч + 0,08Vч,                                        (3.1) 

де Снас – масова частка вуглецю, що насичує чавун,%;  

tч – температура чавуна, 
0
С; 

Niч, Crч,Tiч, Vч – масова частка відповідних елементів в чавуні,%. 

Однак розрахунки за виразом (3.1) для випусків чавуну з доменних печей 

показали, що фактична масова частка вуглецю в чавуні менше і наближається 

до концентрації насичення по мірі зростання останньої. 

Для передільного чавуну, що зливають з міксера, залежність описується 

емпіричним рівнянням 

    Сф/Снас = 1 – 0,00065(tч – tкр).                            (3.2) 

Обробкою експериментальних даних отримано емпіричне вираження для 

розрахунку tкр, вище якої має місце окиснення у чавуні переважно вуглецю, 

tкр = – 273 + 27500/[1547 – lg(Siч/Сч
2
)] – 178Mnч

0,25 
+   

        + 150(Sч – 0,025)
0,25

 + 5Рч + 15Siч
0,33

.                         (3.3) 

Металева частина шихти розраховується до отримання інформації про 

хімічний склад чавуну (до зливу останнього в ківш і взяття проби на аналіз), 
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тому необхідно прогнозувати склад останнього. Алгоритм прогнозування 

хімічного складу чавуну представляємо в наступному вигляді: 

хi = xi* + xi,                                             (3.4) 

де xi – масова частка i-го елемента в чавуні (xi   Siч, Mnч, Sч), що 

знаходиться в міксері, %;  

xi* – розрахункове значення масової частки i-го елемента, %;  

xi  – статистична поправка, %. 

Розрахункове значення масової частки елементів знаходимо з 

матеріального балансу 

   xi* = (xiмmм +
j

n




1

xijзmjз –
j

n




1

xijcmjc)/(mм +
j

n




1

mjз –
j

n




1

mjc),                  (3.5) 

де xiм, xijз, xijc – масова частка елементів у чавуні відповідно в міксері,  j–х 

ковшах, що заливаються в міксер і зливаються з нього, %;  

mм, mjз, mjc –  маса чавуну відповідно в міксері, j-х ковшах, що заливають 

в міксер і зливають з нього, т;  

n – число ковшів. 

Перемішування чавуну в міксері визначається дифузійним процесом, 

який залежить від температури розплаву, його в’язкості і часу витримки нової 

порції в міксері. Фізична теплота чавуну, що зливається з доменної печі, тісно 

55етало шихт з масовою часткою сірки, яка, крім того, визначає і в’язкість 

чавуну. Враховуючи це, можна записати вираз для статистичної поправки 

xi = io + 
j

n




1

ijxij + i(n+1)tч + i(n+2)mм,                                   (3.6) 

де io, ij, i(n+1), i(n+2) – статистичні коефіцієнти;  

xij – величина, що характеризує масообмінний процес в міксері при зливі 

в нього чавуну j-го ковша 

                       xij = (xiм – xijз)Sjз/j.                                                (3.7) 

Тут Sjз – масова частка сірки в j-му ковші, що заливають в міксер, %;  

j – тривалість часу від моменту заливки j-го ковша в міксер до моменту 

чергового зливу чавуну з міксера, хв. 

Параметри tч тм и хiм у формулах (3.6) і (3.7) відповідають виміряним 

значенням при зливі чавуну з міксера в j-й ківш. 

За масивом експериментальних даних для міксера місткістю1300 т і 140-

тонних чавуновізних ковшів знайдені регресійні рівняння поправок 

Si = – 1,57 + 356x11 + 129,5x12 – 36,7x13 + 12,5x14 +    

          + 7,83x15 + 0,113 
. 
10

-2
tч+ 0,56 

. 
10

-4
mм;                                                        (3.8) 

 Mn = – 0,737 + 25,3x21 + 24,4 x22  – 46,5x23 + 35,6x24 + 

            + 0,78x25 + 0,74 
. 
10

-3
tч + 0,332 

.
 10

-3
тм ;                                      (3.9) 

S = – 0,0605 + 137x31 + 278x32 – 6,66x33 + 53,4x34 +             

        + 37,3x35 + 0,471 
.
 10

-4
tч+ 0,547

 . 
10

-5
тм.                                          (3.10) 

Випробування показали, що відносна помилка даного методу складає 4%. 

Певні труднощі виникають при визначенні масової частки елементів чавуну в 
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міксері через погане перемішування металу і неоднорідності складу, особливо 

при малому заповненні міксера. Дослідження, проведені нами, показали, що 

для достовірності інформації про склад чавуну при зливі його з міксера в ківш 

необхідно відбирати по три проби в процесі кожного зливу і усереднювати 

масову частку кожного елемента, визначену за окремими пробами [51]. 

Для контролю маси чавуну проведені дослідження з визначення 

залежності цього параметра від кута повороту міксера в момент появи струменя 

металу з корекцією на знос футерівки, який визначається по струму 

навантаження приводу міксера, і на в’язкісні властивості чавуну [52]. 

Результуюче співвідношення має вигляд 

                  mм= [0 + 1
3

Mm  + (2 + 3I)mM
2  + 4I + 5( + K1 + K2) + 

     + 6( + K1 + K2)
2
]/[7 + 8( + K1 + K2) + 9I] ,                     (3.11) 

де 09, K1, K2 – коефіцієнти;  

I – струм навантаження двигуна приводу міксера, А;  

 – кут повороту міксера в момент появи струменя чавуну, 
0
;  

 – коефіцієнт, що враховує в’язкі властивості чавуну, с
-1

. 

 

3.2.2. Контроль в’язкісних характеристик чавуну. 

 

 При неритмічному наповненні міксера переваги у визначенні стану 

чавуну повинні бути віддані контролю непрямих його параметрів, пов’язаних з 

хімскладом і температурою. Найбільш представницькою інформацією в цьому 

випадку є в’язкість розплаву. 

В’язкість – одна з найважливіших фізико-хімічних характеристик 

розплавів, яка відображає їх внутрішню структуру і властивості (перенесення 

теплоти і маси компонентів). Вона обумовлює опір в переміщенні частинок 

усередині рідини з подоланням енергетичного бар’єру, що дорівнює величині 

енергії активації в’язкої течії. Для рідких металів і сплавів, у яких відсутні 

структурні коливання зі зміною температури, Я.І.Френкель отримав 

температурну функцію динамічної в’язкості у вигляді експоненціального 

рівняння [53] 

                           = Aexp[E/(RmT)],                                    (3.12) 

де  – динамічна в’язкість, Па
.
с;  

А – параметр, що залежить від початкових умов, Па
. 
С;  

Е – енергія активації в’язкої течії кДж/кмоль;  

Rm – універсальна газова постійна, що дорівнює 8,314 кДж/(кмоль 
.
 К);  

Т – температура розплаву, К. 

Використовуючи технологію зливу чавуну з міксера (шляхом 

стрибкоподібного його повороту через деякі проміжки часу), можна 

контролювати в’язкість розплаву по збільшенню питомого значення інтеграла 

кута нахилу агрегату 
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                     = [K
0

 *

 ()d]/тч = Ki,                            (3.13)  

де K – коефіцієнт пропорційності, Па
.
т /

0
;  

, * –  поточний час і тривалість зливу чавуну, с;  

() – приріст кута нахилу міксера під час зливу чавуну, 
0
;  

тч  – маса злитого чавуну за проміжок часу *, т;  

i – питоме (на одиницю маси злитого чавуну) значення інтеграла 

збільшення кута нахилу міксера під час зливу чавуну, 
0 . 

c/т. 

З урахуванням виразу (3.13) формулу (3.12) можна перетворити до 

вигляду 

                          T = E/[Rm(lnK + lni [ lnA)].                                       (3.14) 

Після підстановки конкретних даних ідентифікації [31] (A =  0,35 
.
 10

–-4
 

Па
.
с, Е = 70390 кДж/кг-атом, K = 0,002 Па

.
т/

0 
і масовій частці вуглецю 4,3%) 

отримуємо 

                      tч = 8250/(4,05 + lni) – 273.                                     (3.15) 

Експериментальні дані, оброблені методом нелінійної регресії 

підтвердили залежність (3.15), з наступними показниками: коефіцієнт 

кореляційного відношення  = 0,873, залишкове середньоквадратичне 

відхилення  = 9,1 
0
C і достовірність P > 0,95. Залежність (3.15) пояснюється 

тим, що при зниженні температури чавуну зростає його в’язкість і необхідний 

більший кут нахилу, щоб за один і той же час злити певну масу. 

Одночасно проведена експериментальна перевірка оперативного методу 

визначення масової частки вуглецю, заснованого на залежності в’язкості 

рідкого чавуну від його температури і частки вуглецю в ньому. Результуюче 

рівняння має вигляд 

                Сч= 12,08 – 0,562
 . 
10

-2
tч – 0,0546i                              (3.16) 

з наступними показниками: коефіцієнт кореляції R = 0,735,  = 0,093 %,             

P > 0,990.   

 Для виміру в’язкості в промислових умовах спосіб за формулою (3.13) 

був спрощений – контроль проводили за імпульсного діяння на агрегат 

                           = 4ln(m1/m2)/3,                                        (3.17) 

де т1, т2 – маса чавуну, що злитий з міксера відповідно за перший і 

другий проміжки часу, т;  

 – проміжок часу, с. 

Так як контроль параметрів чавуну з використанням інформації про його 

в’язкість проводиться по ходу зливу розплаву, значення температури чавуну і 

частки в ньому вуглецю є середніми за час зливу, що підвищує вірогідність їх 

значень. 

Основні процеси в кисневому конвертері відбуваються на межі розділу 

фаз. В’язкість розплаву, яка обумовлює гідродинамічний режим на міжфазному 

кордоні, може бути використана для врахування ступеня засвоєння кисню при 



 

 

      

 

58 

продувці. Дійсно, відповідно з сучасними уявленнями про механізм обтікання 

бульбашки турбулентний опір, що діє на нього, вельми малий, а основним 

опором є в’язкий, який має дисипативний характер, тобто підйомна сила 

бульбашок СО при їх спливанні витрачається на подолання в’язких сил металу 

[54]. 

Питоме значення дифузійного потоку речовини [55] 

                                                         v = – DC0/,                                              (3.18) 

де D – коефіцієнт дифузії; 

  – товщина дифузійного шару; 

С0 – концентрація компонента на кордоні шару. 

Товщина дифузійного шару визначається з виразу 

                                               = D
1/3


1/6
x u/ ,                                          (3.19) 

де  – кінематична в’язкість, що визначає швидкість передачі імпульсу 

(кількості руху) в потоці рідини,  

х – відстань від точки набігання потоку на поверхню розділу фаз;  

и – швидкість руху рідини. 

Для розплаву чавуну і сталі, у яких дифузійне число Прандтля Pr = /D » 

1, при зміні кінематичної в’язкості коефіцієнт дифузії змінюється за законом 

                                                      D = /,                                                 (3.20) 

де  = const – постійний множник 

Беручи до уваги ці міркування, стосовно конвертерного переділу можна 

сказати, що товщина дифузійного шару розплаву на поверхні обернено 

пропорційна його кінематичній в’язкості, точніше значенням 
5/6

. 

Великий вплив на гідродинамічний режим на границі надають вміст у ній 

поверхнево активних речовин (ПАР), а також оксидні компоненти – рідкий 

залізистий шлак, що є донором кисню. Нами встановлено, що при збільшенні 

частки в чавуні сірки, яка є сильнодіючим ПАР, зменшуються ступінь 

використання кисню на окислення вуглецю ванни внаслідок гальмування в ній 

масообмінних процесів і, отже, швидкість окислення вуглецю [56]. 

 

3.2.3. Теплові втрати конвертера при наднормативному простої. 

 

 В основу теоретичного дослідження тепловтрат покладені міркування 

щодо вибору умов однозначності теплової роботи футерівки конвертера. 

Гранична умова на нерухомій поверхні стінки конвертера, що взаємодіє з 

навколишнім середовищем, задається за законом конвекції. При цьому 

необхідно зазначити, що з розширенням діапазону температури на кордоні 

стінки, що приймається до уваги, (вся кампанія футерівки) умови зовнішнього 

теплообміну будуть непостійними, що призводить до задачі з нелінійними 

граничними умовами третього роду. 

Коефіцієнт тепловіддачі від плоскої стінки до навколишнього середовища 

визначається за формулою Нуссельта [57] 
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                                                   = 9,78 + 0,07(tп – tз),                                    (3.21) 

де  – коефіцієнт тепловіддачі з урахуванням випромінювання,         

Вт/(м
2 .

 К);  

tп, tз температура зовнішньої поверхні обшивки конвертера по ходу 

кампанії його футерівки (для N-ї плавки в момент початку простою агрегату), 
0
С; 

tз – температура зовнішнього середовища, 
0
С. 

Закон зміни вогневого кордону футерівки отриманий з припущення її 

рівномірного по масі зносу за плавку, що експериментально підтверджено при 

вивченні характеру розподілу температури в стінці. Зміна температури 

зовнішньої поверхні різних частин конвертера за результатами натурних 

спостережень в ході кампанії футерівки показана на рис. 3.1. З графіка видно, 

що найбільша температура спостерігається 

у верхній конусній частині, найменша – на 

нижній. Такий розподіл температури 

знаходиться у відповідності з товщиною і 

ступенем зносу вогнетривкої цегли й її 

теплоізоляційними властивостями. Крутий 

підйом температури обшивки на всіх 

ділянках на початку кампанії конвертера по 

футеровці пов’язаний з її розігрівом. 

Для приведення вихідних даних по 

температурі теплоотдающей поверхні до 

умов «середньої» завдання 

експериментальні дані піддаються обробці 

за формулою розрахунку 

середньозваженого значення 

             t
_

н, 
0
С t
_

н=
i

n




1

tiFi /
i

n




1

Fi   ,               (3.22) 

де ti – температура i-ї ділянки 

зовнішньої поверхні агрегату з рівномірною 

в даний момент часу температурою, 
0
С;  

n – число ділянок;  

Fi – площа зовнішньої поверхні i-ї 

ділянки агрегату з рівномірною в даний 

момент часу температурою, м
2
. 

Отримане поле розрахункових точок 

нескладно апроксимувати експоненційної 

залежністю 

   t
_

н =  {1 – exp[–1(N + 1)/N*]},   (3.23)  

де , 1, 1 – емпіричні коефіцієнти, 

для 160-тонного конвертера, що відповідно 

дорівнюють 385 
0
С, 2, 8 і 11;  

Рис. 3.1. Зміна температури 

зовнішньої поверхні обшивки 

130-тонного конвертера по ходу 

кампанії футерівки: 

1…3 – експериментальні криві, 

побудовані за показаннями 

поверхневих термопар, відповідно 

для верхньої конусної, цилінд-

ричної та нижньої конусної 

частин; – Значення середньо-

зваженої температури; 4 – 

апроксимуюча крива, що 

розрахована за формулою (3.23) 
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N, N * – поточний номер плавки по ходу кампанії футерування і її 

стійкість. 

Як показали експериментальні дослідження, в діапазоні простою агрегату 

до 0,5 ч температура зовнішньої поверхні через величезну теплової акумуляції 

футерівки змінюється на величину, значенням якої без великої похибки можна 

знехтувати (рис. 3.2). Тут о – експериментальні точки за показаннями 

поверхневих термопар; лінії – апроксимація за формулою (3.24).  

При простоях, що перевищують 0,5 год., слід враховувати температуру 

обшивки, яку можна апроксимувати виразом  

                                         tн(п) = t0 + (tп – tз)  exp(–п),                                    (3.24)  

де tз(п) – зміна температури обшивки залежно від тривалості простою 

конвертера, 
0
С; 

п – тривалість простою, год.; 

 – емпіричний коефіцієнт, що характеризує темп охолодження і 

дорівнює 0,324 і 0,306 відповідно для 55- і 130-тонного конвертера, год
–1

.  

Питоме значення поверхневої густини теплового потоку у навколишнє 

середовище q(п), Вт/(м
2
100 кг чавуну), визначається за формулою 

                                         q(п) = [ t
_

п(п) – tз]/10m
_

ч ,                                                         (3.25) 

де m
_

ч – середня за кампанію маса чавуну на плавку, т; 

 t


п(п) – середньозважена температура зовнішньої поверхні обшивки 

конвертера залежно від тривалості простою конвертера, що визначається за 

формулою (2.25) підстановкою замість tп(п) і tп відповідно середньозважених t
_

п(п)  і t
_

п, 
0
С. 

  

Рис. 3.2. Залежність температури зовнішньої поверхні обшивки 55- (а) і 130-

тонних (б) конвертерів від часу простою 

       Q(п) = 3600 Fi
i

n Ï

01






q(п)dп = 3600 
.
 9,78 Fi

i

n




1

( t
_

п – tз)   

        [1– exp(–  п)]/10m
_

ч + 3600 
. 
0,07 Fi

i

n




1

( t
_

п – tз)
2 
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     [1– exp(–2п)]/ 2 
.
 10m

_

ч,                                                                          (3.26) 

де Q(п) – питоме значення втрат теплоти тепловіддачею в навколишнє 

середовище зовнішньою стінкою конвертера при наднормативному простої, Дж 

/ 100 кг чавуну. 

Висловлюючи t
_

п через N згідно з формулою (3.23), отримуємо 

розгорнуту формулу тепловтрат конвертера при наднормативному простої 

Q(п) = 3600 
. 
9,78 Fi

i

n




1

{[1 – exp(– (N + )/N*)] – tз}   

 [1 – exp (– п)]/10m
_

ч+3600 
. 
0,07 Fi

i

n




1

{[1 – exp(– (N +   

   + )/N*)] – tз}
2
[1 – exp(–2п)]/(20m

_

ч).                                                         (3.27) 

Формулу для розрахунку питомих тепловтрат конвертера 

випромінюванням через горловину в залежності від часу простою, отриману 

моделюванням процесу охолодження як термічно «тонкого» тіла, 

представляємо у вигляді 

                   Qг= 3600 
. 
10

-8
Cs R

2

_

(Tм – 1/ 3 33 k T
Ï M   )/10m

_

чk ,                         (3.28)  

де Qг – питомі інтегральні тепловтрати конвертера випромінюванням 

через горловину в залежності від часу простою, Дж / 100 кг чавуну;  

Сs – коефіцієнт, що визначається постійної Стефана-Больцмана,   

Вт/(м
2
/К

4
); 

 – інтегральна напівсферична ступінь чорноти випромінювання 

(випромінювальна здатність) матеріалу порожнини конвертера; 

,  – коефіцієнти відповідно почорніння порожнини конвертера і 

діафрагмування стінками горловини;  

R
_

г – середній за кампанію радіус горловини конвертера, м; 

 k – коефіцієнт, що характеризує темп охолодження порожнини і до-

рівнює для 55- і 130-тонного конвертера відповідно 18 і 19,210
–11 

год
–1

К
–3

; 

Тм – абсолютна температура готового металу попередньої плавки, рівна 

температурі внутрішньої поверхні конвертера в початок простою, К. 

Втрати теплоти розраховуються як сума складових (3.27) і (3.28). 

Еквівалентний вплив теплових втрат на температуру металу, знайдений через 

тепловий баланс плавки, в 130-тонному конвертері в середньому на 35 % 

менше, ніж в 55-тонному. 

 

3.2.4. Дослідження інформації про тепловий роботі ковша.  
 

Для розрахунку шихтових матеріалів конвертерної плавки необхідно 

поряд з хімічним складом і масою чавуну мати достовірне значення його 

температури. Вимірювання температури чавуну в ковші на робочому 

майданчику за допомогою термопари занурення має істотний недолік – за час 
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транспортування чавуновізного ковша з міксерного відділення в конвертерний 

проліт шлак у ковші остигає і при тривалому простої утворює тверду кірку. 

Цим пояснюються часті поломки захисних наконечників в момент вимірювання 

температури. Вимірювання під носком міксера позбавлене вказаного недоліку, 

але вимагає врахування падіння температури чавуну за час простою. 

Участь футерівки чавуновізного ковша в процесах теплообміну може 

бути представлено наступним чином. Тепловий потік, що підводиться до 

внутрішньої поверхні футерівки від розплаву на початку кампанії витрачається 

на розігрів стінки (процес акумуляції). Через деякий час потік теплоти, 

проникаючи через всю товщину футерівки, формує втрати в навколишнє 

середовище. Процес прогріву стінки закінчується настанням квазісталого 

теплового стану, при якому кількість теплоти, що підводиться до тіла, дорівнює 

кількості теплоти, що віддається, в навколишній простір. Після зливу чавуну в 

конвертер частина теплоти, акумульованої футерівкою ковша (активним 

шаром), втрачається в навколишнє середовище. При подальшому зливі ці 

втрати поповнюються за рахунок фізичної теплоти розплаву. 

В основу розрахунків покладені міркування щодо вибору умов 

однозначності: заміна реальної стінки футерівки еквівалентною плоскою; 

зневага торцевим ефектом теплопереносу, впливом швів і фільтрацією газів; 

сталість теплофізичних властивостей розплаву і вогнетрива (табл. 3.1); 

адитивність складових теплообміну. Внаслідок високої теплопровідності 

металевої обшивки в порівнянні з вогнетривкою цеглою просторовою зміною 

температури в ній можна знехтувати. 

 

  Таблиця 3.1. Теплофізичні коефіцієнти рідкого чавуну і вогнетривкої 

футерівки ковша для середньоінтегральної температури 

Матеріал   

Середня питома 

електропровідність,               

Дж / (кг
.
K) 

Тепло-

провідність, 

Вт / (м
.
 K) 

Сумарний 

коефіцієнт 

чорноти 

випромінювання 

Густина,              

кг / м
3
 

Чавун 835 16,3 0,28 7050 

Шамотна 

цегла 
1840 1,4 0,67 2000 

 

Розподіл температури по товщині стінки в кінці сушки і розігрівання 

футерівки (початкова умова) визначається за методикою аналогічною для 

конвертера. Експериментальне вивчення об’єкта зумовило контрольовану 

інформацію, тобто незалежні змінні в математичному описі тепловтрат. Так, 

тривалість роботи ковша легко апроксимувати аналогом часу – числом наливів 

чавуну в ківш Nн. З огляду на те, що тривалість формування дискретної 

інформації знехтуючи мала в порівнянні з середньою тривалістю всієї кампанії 

ковша по футеровці ( N н*  = 700), теплотехнічні залежності від Nн при ритмічній 

роботі практично можна вважати безперервними функціями. 
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Для завдання граничних умов використаний експериментальний матеріал 

по безперервному вимірювання температури внутрішньої і зовнішньої поверхні 

стінок 140-тонного чавуновізного ковша. 

Експериментальна температура контактної поверхні порожнини ковша в 

початковий момент остигання добре узгоджується з аналітичними даними [59]. 

                                 Tф=0 = tч/( c c     
   /  + 1),                               (3.29) 

де t – температура, 
0
С; 

с – середня питома теплоємність, Дж / (кг
.
К);  

 – теплопровідність, Вт / (м. К);  

 – щільність, кг / м
3
.  

Індекси «ч» і «ф» відносяться відповідно до параметрів рідкого чавуну і 

шлаку. 

Експериментальні точки температури чавуну отримані в результаті 

виміру термопарою занурення. Більш інтенсивне охолодження спливаючого 

шлакового шару обумовлено його високим сумарним коефіцієнтом чорноти 

випромінювання. 

Для визначення кількості теплоти, акумульованої футерівкою при 

некрізному прогріванні, необхідно в останній знайти температурне поле 

шляхом вирішення рівняння теплопровідності з умовами однозначності 

               t/ = 60aф
2
t/x

2
     ( > 0, 0  x  ); 

                t=0 = t
_

*; 

                tx=0 = t
_

ф=0;                                                                            (3.30)                                                

               t/xx = 0; 

                tx = t0,    

 

де  – поточний час, хв.;  

aф = ф/сфф – температуропровідність футерування, м
2
 / с;  

t
_

*  – середня по товщині температура футерівки ковша, 
0
С;  

t
_

ф=0  – середня за кампанію ковша температура контактної поверхні 

футерівки, що визначається з (3.29) підстановкою середньої за кампанію 

температури чавуну, 
0
С. 

Згідно [59] отримуємо 

t = t
_

ф=0 + ( t
_

* – t


ф=0)(1 – erfc(0,5/
Fo ),                                             (3.31) 

       t
_

= t
_

ф=0 + ( t
_

* – t
_

ф=0){1 – erfc(0,5/
Fo ) +  

  + 2 /Fo [exp(– 0,25/ Fo ) – 1]}                                                               (3.32) 

і вираз для кількості теплоти, що надійшла в футерівку за час від 1 до 2. 

              Qaк = 2 60Fk c    / ( t
_

=0 – t
_

*)(  2  –  1 ),                               (3.33) 
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де Fox = 60aф/x
2 
;  

Qaк – кількість теплоти, що акумульована футерівкою, Дж;  

Fk – площа поверхні контакту рідкого чавуну з футерівкою, м
2
;  

1, 2 – час початку і кінця операції, хв.;  

erfc – символ табульованого інтеграла, так званої функції помилок Гаусса. 

За формулою (3.28) визначені питомі тепловтрати випромінюванням 

через горловину ковша Qг у функції від часу    (рис. 3.3), а також еквівалентний 

вплив цих втрат на температуру металу в конвертері, розрахований по 

тепловому балансу плавки. 

Весь хід міркувань і аналітичних викладок в частині розрахунку 

тепловіддачі в навколишнє середовище зовнішньою стінкою ковша аналогічний 

викладкам для конвертера. У розрахунках для ритмічної експлуатації ковша 

при середній за кампанію тривалості перебування його без чавуну (7 хв.) і з 

чавуном (13 хв.) використані значення величин для 140-тонного чавуновізних 

ковша:   = 200 
0
C,  = 7,25,  =  48,3 і   =  0,283 год

–1
. 

Зниження температури чавуну під час зливу його з міксера в ківш не 

розглядаємо, оскільки наступний 

вимір температури термопарою зану-

рення однозначно характеризує стан 

розплаву. Охолодження чавуну під 

час зливу його з ковша в конвертер, 

що триває в середньому 1 хв., в 

результаті випромінювання і 

конвекції струменя за 

експериментальними даними [60] 

орієнтовно становить 0,9 і 0,6 
0
С 

відповідно для 40- і 100-тонних 

плавок. 

Як показують розрахунки, 

середня швидкість охолодження 

чавуну в 140-тонному ковші за 

рахунок втрат теплоти становить 1,2 
0
С / хв., що добре узгоджується з 

експериментальними даними. При 

цьому на 45 % температура чавуну 

знижується за рахунок 

випромінювання розплаву через 

горловину, на 30 % – внаслідок 

акумуляції теплоти активним шаром 

футерівки, решта –тепловтрати в 

навколишнє середовище через стінки ковша і струменем. Нами досліджено 

також теплопоглинання футерівкою ковша залежно від тривалості його роботи: 

метал, що випущений в ківш з новою футерівкою, за інших рівних умов 

охолоджується на 10 
0
С більше, ніж протягом подальшої кампанії ковша. 

Рис. 3.3. Питомі втрати теплоти 

порожнім ковшем (суцільна лінія) і з 

розплавом (штрихова лінія) в 

навколишнє середовище випроміню-

ванням через горловину в залежності 

від часу і їх еквівалентний вплив на 

температуру металу в конвертері 
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Контроль температури чавуну в ковші під носком міксера з урахуванням 

корекції на тепловтрати підвищує точність управління вихідними параметрами 

конвертерної плавки. 

 

3.2.5 Режим добавок при продувці конвертерної ванни   

 

В умовах інтенсивної продувки конвертерної ванни зростає значення 

управління шлакотворенням з тим, щоб забезпечити максимальну 

десульфуруючу і дефосфоруючу здатність шлаку. Важливим завданням є 

розподіл сипучих матеріалів, визначених статичним розрахунком шихти [40], 

по добавкам. Основна мета розподілу – забезпечити хід процесу, що 

призводить до максимального видалення небажаних домішок. 

Масова частка сірки в металі є одним з основних параметрів, що 

визначають його якість. При переробці малофосфористих чавунів в кисневих 

конвертерах умови шлакоутворення такі, що проблема видалення фосфору 

зазвичай не виникає. Тому розглянемо тільки управління процесом 

десульфурації. 

Видалення сірки – одна з важливих і важких технологічних задач киснево-

конвертерного рафінування. Особливо ускладнюється вона при великих 

частках сірки в чавуні і шихтових матеріалах. Десульфурацію металу 

визначають насамперед такі фактори як основність шлаку і його рідкоплиність, 

а також дутьовий і температурний режим продувки [5]. 

Знесірчення є дифузійним процесом, який суттєво залежить від динаміки 

формування шлаку. Всі заходи, що сприяють швидкому наведенню шлаку і 

знижують його в'язкість, позитивно позначаються на ефекті десульфурації [7]. 

Частка сірки у вапні, якість її випалу і фракційний склад, безсумнівно, 

надають на десульфурацію значний вплив. Однак в даний час по можливості 

стандартизуються і тому можуть бути виключені з розряду контрольованих в 

АСКТП. 

Метою досліджень є визначення впливу перерозподілу сипучих по 

добавках на ступінь десульфурації при продувці конвертерної плавки. 

 

3.2.5.1 Вплив управляючих діянь на вихідні параметри киснево-

конвертерної плавки 

 

У багатовимірному об'єкті, яким є киснево-конвертерна плавка, 

цілеспрямована зміна протікання технологічного процесу здійснюється за 

допомогою керуючих впливів – витрат кисневого дуття, положення фурми, 

маси і часу подачі сипучих матеріалів, які є незалежними від зовнішнього 

середовища і суттєво впливають на керовані вихідні величини, що визначають 

показники готового продукту (хімічний склад і температуру металу, хімічний 

склад шлаку) [61]. 

На якість сталі, ступінь видалення сірки, вихід придатного металу, 

шлакоутворення, стійкість футерівки значно впливає тепловий режим плавки. 
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Теплова потужність, яка витрачається на нагрів j-ї добавки сипучих 

матеріалів (вапна, вапняку і т.д.), qj, кВт/т зменшується за експоненціальним 

законом: 

                            𝑞𝑗 =
𝑄𝑗

0.95∙60𝜏у𝑗
exp (

𝜏−𝜏𝑗

𝜏у𝑗(𝜑)𝐺𝑗
),                                          (3.34) 

де Qj – питома теплота, яка витрачається на засвоєння j-ї добавки сипучих з 

складовими (фізична теплота на нагрівання, зміна агрегатного стану, а також 

хімічна теплота реакцій перетворення добавки), кДж/т; τуj – питоме значення 

постійної часу перехідного процесу засвоєння j-ї добавки сипучих, хв./т; τj – час 

введення j-ї добавки сипучих, що відраховується від моменту початку 

продувки, хв.; Gj – маса j-ї добавки сипучих, т. 

Значення деяких параметрів (3.34) наведені в табл. 3.2 [62]. 

 

Таблиця 3.2. Параметри процесу засвоєння добавки 

Добавка Питома теплота, 

кДж/т∙10
3
 

Питоме значення постійної часу 

перехідного процесу, хв/т  

Вапно 4820 0,880 

Вапняк 2510 0,459 

Плавиковий шпат 2330 0,423 

 

На тепловий режим конверторної плавки впливає не тільки маса сипучих 

добавок, а й момент введення їх в конвертер (момент введення представлений 

відношенням часу введення j-ї добавки сипучих, відлічуваним від моменту 

початку продувки до тривалості продувки). 

Чим пізніше вводять у ванну вапно, тим менше проявляється його 

охолоджуюча дія (рис. 3.4). Це пов'язано, ймовірно, з тим, що пізні добавки 

вапна в повному обсязі беруть участь у шлакоутворенні. 

Такий же характер залежності спостерігається при дослідженні впливу на 

температуру ванни моменту введення вапняку (рис. 3.5). 

Характер залежностей між збільшенням основності кінцевого шлаку і 

моментом введення в ванну відповідно вапна (рис. 3.6) і вапняку (рис. 3.7) 

можна пояснити природою процесу шлакоутворення. Основність кінцевого 

шлаку падала при віддаленні моменту введення вапна, досягала мінімуму при 

значенні аргументу на рівні 0,25 від тривалості продувки і потім збільшувалися. 

Мінімум, ймовірно, пов'язаний з утворенням тугоплавких ортосілікатів 

кальцію. При більш пізньому введенні вапна шлакоутворення протікає по 

легкоплавкому "Феритному" шляху з прискореним масопереносом за рахунок 

активного асиміляційного впливу оксиду заліза і марганцю, підвищених 

значень температури і швидкості зневуглецювання [63]. 

Максимальне значення часового аргументу склало 0,46. Подальше 

зростання цього параметра приводило до різкого збільшення зношення 

футерівки. В цілому розкид експериментальних даних на дослідних плавках 

свідчить про те, що аргумент не є основним чинником, що впливає на 

основність шлаку. 
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Рис. 3.6. Зв'язок між збіль-

шенням основності кінцево-

го шлаку Bк  і моменту вве-

дення в ванну вапна τи/τпр   
 

Рис. 3.7. Зв'язок між збіль-

шенням основності кінцево-

го шлаку Bк  і моменту вве-

дення в ванну вапняку τиз/τпр   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

     

 

 

 

 

Зсування добавок вапняку до кінця продувки призводило до зниження 

приросту основності, ймовірно, через те, що добавка не встигала розкластися і 

засвоїтися. 

Мінімальне значення тимчасового аргументу при проведенні плавок 

склало 0,5. Подальше його зменшення призводило до переохолодження ванни 

на початку продувки і уповільнення процесу шлакоутворення. 

Відомо, що збільшення основності кінцевого шлаку підвищує стійкість 

футерівки конвертера [63]. Зниження стійкості футерівки конвертера (рис.3.8) 

пояснюється інтенсивним її зношенням кислим кремнеземистим шлаком. Чим 

пізніше вводиться вапно, тим пізніше зв'язуються кислі оксиди шлаку. 

Рис. 3.4. Зв'язок між збільшен-

ням температури металу в кінці 

продувки, tм, і моменту вве-

дення в ванну вапна, τи/τпр   

Рис. 3.5. Зв'язок між збільшенням 

температури металу в кінці 

продувки, tм, і моментом введення 

в ванну вапняку, τиз/τпр   
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ΔMgOк,     

      % 17 
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 1 

  0 

  0,1   0,2   0,3   τи/τпр 

Рис. 3.8. Зв'язок між збіль-

шенням масової частки 

MgOк в кінцевому шлаку  і 

моментом введення в ванну 

вапна τиз/τпр   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

На рис. 3.9 показана залежність збільшення основності кінцевого шлаку 

від моменту введення в ванну плавиковогошпату. Характер залежності 

пояснюється тим, що чим ближче до закінчення продувки, тим вище частка 

заліза в шлаку. Це покращує як кінетичні умови розчинення вапна, так і 

гідродинамічну обстановку в ванні (присутність плавикового шпату). 

 

3.2.5.2 Управління процесом десульфурації при продувці розподілом 

сипучих по добавкам 

 

Задана основність кінцевого шлаку визначається із статичного розрахунку 

шихти. Зміни стану шлаку можна досягти добавкою плавикового шпату 

(ставролітового концентрату) і управлінням окислення шлаку шляхом 

збільшення відстані фурменового кінцевика до рівня ванни. Однак таке 

управління неефективне, так як при збільшенні окислення металу знижується 

як стійкість футерівки конвертера, так і знесірковуюча здатність шлаку. 

Чим вище температура ванни, тим ефективніше десульфурація металу, 

якщо підвищення температури направлено на отримання високоосновного 

гомогенного шлаку [61]. Раціональне управління температурним режимом 

здійснюють перерозподілом сипучих по добавкам, отримуючи при одному і 

тому ж кінцевому значенні температури ванни різний профіль кривої її зміни в 

процесі плавки. 

На плавках 160-тонного конвертера Єнакіївського металургійного заводу 

(ЄМЗ) методом множинної регресії отримана залежність ступеня десульфурації 

від апріорних параметрів плавки. Рівняння регресії має наступний вигляд: 

𝛿𝑠 = 1,76𝑆𝑖ч + 6,33𝑀𝑛ч + 581𝑆ч + 0,0139𝑡ч + 0,206𝐶з
−1 + 0,0122𝑡з + 0,106𝑚л

− 1,26𝑚ик1 + 0,306𝑚ик2 − 2,91𝑚и1 + 0,302𝑚и2 + 5,93𝑚ш −  10,83 
                                        (R = 0,69, σ = 6,4 %, P > 0,99),                                    (3.35) 

де 𝛿𝑠 =
𝑆ч−𝑆з

𝑆ч
− ступінь десульфурации, %; 

 𝑆𝑖ч, 𝑀𝑛ч, 𝑆ч − вміст відповідних елементів в чавуні, %; 

Вк 
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Рис. 3.9. Зв'язок між збільшенням 

основності кінцевого шлаку Bк і 

моментом введення в ванну 

плавикового шпату τш/τпр   
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 𝑡ч, 𝑡з − відповідно температура чавуну і задана кінцева температура в 

сталі, 
0
С; 

 𝐶з − заданий вміст вуглецю на повалення конвертера, %;  

 𝑚л, 𝑚ик1, 𝑚ик2, 𝑚и1, 𝑚и2,   𝑚ш − відповідно маса на плавку металобрухту, 

вапняку в першу добавку, вапняку в другу добавку, вапна в першу добавку, 

вапна в другу добавку, плавиковогошпату, т;  

R – сукупний коефіцієнт кореляції;  

σ – середньоквадратичне відхилення; 

P – достовірність коефіцієнта кореляції. 

Рівняння (3.35) дозволяє оцінити можливу ступінь десульфурації до 

початку продувки. З нього видно, що перерозподіл сипучих по добавкам, а саме 

збільшення другої добавки як по вапняку, так і по вапну сприяє процесу 

десульфурації. 

Перед продуванням за початковими і заданим кінцевим умовам 

визначається загальна маса шихтових матеріалів на плавку. Розподіл сипучих 

проводиться пропорційно за інформацією про частку сірки в чавуні. Алгоритм 

розподілу сипучих наведено в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3 Розподіл сипучих по добавках 

Материал Масова 

частка сірки 

у чавуні, % 

Розподіл маси сипких по добавках, % 

I II III IV V VI 

 

Вапняк 

Більше 0,060 3 5 14 70 5 3 

0,045 – 0,060 5 10 15 40 15 15 

Менше 0,045 15 15 25 30 10 5 

Вапно Більше 0,060 40 25 15 15 5 0 

0,045 – 0,060 45 30 15 10 0 0 

Менше 0,045 50 25 15 5 5 0 

     

 Алгоритм динамічного управління плавкою шляхом розподілу маси 

сипучих по ходу продувки передбачає наступні операції. 

За дійсними масовій частці сірки в чавуні й необхідному її значенні в 

металі для очікуваної тривалості продувки визначають необхідну основність 

кінцевого шлаку В і характер її зміни по ходу продувки (рис. 3.10). 

Зв'язок між параметрами встановлений евристично і уточнений даними 

плавок з повалкою і відбором проб без припинення продувки. Очікувану 

тривалість продувки визначають за інформацією про необхідний обсяг кисню 

на плавку і його витраті на попередній плавці [64]. 

Для забезпечення заданого характеру зміни основності визначають 

відповідний їй характер зміни сумарної масової частки оксидів заліза в 

шлаку∑ 𝐹𝑒𝑂, а також перегріву ванни над лінією ликвидус ∆𝑡 (рис.3.11, 

рис.3.12). Оптимальний характер зміни параметра ∑ 𝐹𝑒𝑂, визначений з 

дослідних даних по потрійний діаграмі стану (CaO + MgO) – (SiO2 + P2O5) – 

(FeO + MnO) при обмеженнях за часткою оксидів магнію в шлаку (стійкості 
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футерівки) і параметрах дуттєвого режиму. При цьому математично обробляли 

плавки, в яких ступінь десульфурації був вищим за середній. Відповідно до 

режимами 1, 2 і 3 знайдені вище значення використовують для визначення маси 

охолоджуючих і шлакоутворюючих матеріалів кожної добавки при 

фіксованому часі її введення. Цей спосіб виявився ефективнішим, ніж фіксація 

маси добавки і зміна моменту її введення. При цьому загальна маса матеріалів 

може відрізнятися від значення по статичному розрахунку [65, 66]. Це пов'язано 

з різним впливом добавок на процес в залежності від стану ванни. 

 

 
Рис 3.10. Режим зміни основності шлаку В по ходу продувки при масовій 

частці сірки, %: 

в металі Sм  ≤ 0,03 і в чавуні – 1 – Sч  > 0,060; 2 – 0,045 ≤  Sч ≤  0,060; 3 – Sч < 

0,045; в металі Sм > 0,03 і в чавуні – 2 – Sч  ≥  0,060;  3 – Sч <  0,060. 

 

 
 

Рис. 3.11. Режим зміни сумарної масової частки оксидів заліза в шлаку по 

ходу продувки при масовій частці сірки, %: 

в металі Sм  ≤ 0,03 і в чавуні – 1 – Sч  > 0,060; 2 – 0,045 ≤  Sч ≤  0,060; 3 – Sч < 

0,045; в металі Sм > 0,03 і в чавуні – 2 – Sч  ≥  0,060;  3 – Sч <  0,060. 

 

Якщо по тепловому балансу потрібно змінити загальну масу вапняку, має 

сенс передозувати тільки першу добавку. Доцільність виконання цієї операції 

можна пояснити тим, що приріст маси вапняку залежить в основному від 
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параметрів процесу, що змінюються ще до початку продувки, наприклад, маси 

брухту і чавуну, складу і температури останнього, тривалістю простою 

конвертера й ін. Тому компенсація цих збурень шляхом відповідної зміни маси 

першої добавки ефективно стабілізує хід температурної кривої. 

 

 
Рис 3.12. Режим зміни перегріву ванни над лінією ліквідусу по ходу 

продувки при масовій частці сірки, %: 

в металі Sм  ≤ 0,03 і в чавуні – 1 – Sч  > 0,060; 2 – 0,045 ≤  Sч ≤  0,060; 3 – Sч < 

0,045; в металі Sм > 0,03 і в чавуні – 2 – Sч  ≥  0,060;  3 – Sч <  0,060.  

 

Описаний алгоритм розподілу сипучих по добавкам застосований на ЄМЗ 

в системі динамічного контролю та управління конвертерної плавкою [67]. 

Ступінь десульфурації при продувці киснево-конвертерної плавки можна 

регулювати шляхом перерозподілу сипучих по добавкам, зберігаючи при цьому 

їх загальну масу, визначену статичним розрахунком шихти. Збільшення другий 

добавки як по вапняку, так і по вапна сприяє процесу десульфурації. 

 

3.3 Неконтрольовані впливи  

 

Киснево-конвертерна плавка відрізняється наявністю нестаціонарних і 

взаємно корельованих шумів і перешкод вимірювання, має істотний дрейф 

робочих параметрів внаслідок наявності неконтрольованих збурень. Так, 

наприклад, домішки брухту і міксерних шлак, що потрапляють в конвертер при 

операціях завалювання і заливки, не тільки спотворюють інформацію про масу 

металевої частини шихти, а й призводять до порушення технологічного 

процесу, що погіршує якість управління, що виявляється у збільшенні дисперсії 

вихідних параметрів. Так збільшення маси міксерного шлаку в 160-тонному 

конвертері на 1 % збільшує брак сталі на 0,1 % і тривалість продувки на 0,7 хв.. 

При зменшенні потрапляння в конвертер води, що охолоджує фурму або 

газовідвідний тракт, на 10 л / хв. Витрата чавуну знижується на 0,2…0,5 кг / т 

сталі. 

Другою складовою металевої частини шихти є лом, який 

характеризується хімічним складом, температурою і насипною масою. Насипна 
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маса суттєво впливає на температурний хід процесу, змінюючи момент 

розплавлення брухту. Дослідження, що проведені нами [25], показують, що при 

заливці чавуну в результаті зниження його температури при зіткненні з ломом і 

футерівкою розплав частково твердне. При виплавці сталі в конвертерах малої 

місткості маса затверділого чавуну незначна і час її плавлення становить 

близько 2 хв. У великовантажних конвертерах затверділий чавун присутній у 

ванні на значному інтервалі часу (до 40…50 % тривалості продувки). При малій 

насипній масі брухту він плавиться на початку продувки, що призводить до 

зменшення температури реакційної зони. При великій насипний масі 

розплавлення відбувається більш рівномірно по ходу продувки. Розрахунки 

показують, що в цьому випадку теплоти, що акумульована ванною до 25 % 

тривалості продувки, вистачило б для розплавлення всього брухту. Наявність 

брухту, що не розплавився до 80 % тривалості продувки свідчить про малу 

величину теплового потоку від рідкої ванни до твердих шматків. Це можна 

пояснити низьким рівнем теплообмінних процесів у ванні внаслідок великої її 

гетерогенності, а також малою площею поверхні контакту брухту з рідким 

розплавом. 

Слід також зазначити, що переохолодження ванни при використанні 

брухту з малою насипною щільністю викликає гальмування реакції Fe + CO2 = 

FeO + CO. В результаті збільшується частка вуглецю, який окислився до СО2, 

що сприяє зростанню теплового потенціалу плавки. Використання скрапу зі 

зниженою насипною щільністю дозволяє зменшити витрату чавуну на 4,35 кг / 

т сталі. 

Єдиним засобом контролю насипної щільності брухту є кількість совків, 

що завалюють на плавку. Але такий контроль є грубим. Тому найбільш 

раціональний метод виключення впливу цього фактору – усереднювати лом на 

скраповому дворі за хімічним складом і насипною щільностю. Усереднення 

потрібно також за вмістом СО2 в обпаленому вапні. Досягти однакової якості 

вапна можна шляхом уніфікації його виробництва. 

Відомо, що моделі з прогнозуючими властивостями поводяться адекватно 

об’єкту при зміні початкових і граничних умов, внаслідок чого похибка 

статичних розрахунків може бути істотно знижена при збільшенні точності 

контролю початкових умов. 

Аналіз відхилення вільних членів системи рівнянь розрахунку шихти 

щодо ліній дрейфу показує, що коливання викликані як фізичним, так і 

хімічним впливом неконтрольованих параметрів, що обумовлюють 

незбалансовані взаємопов’язані відхилення процесу по окиснювачу, теплоті і 

флюсодобавкам. Розглянемо формалізацію цих залежностей на основі фізико-

хімічної природи явищ. 

Домішки брухту. Пісок й іржу (окалину) у брухті зазвичай приводять в 

частках маси брухту. Беручи частки піску а1 та іржі а2, % від маси брухту, масу 

цих компонентів можна виразити відповідно 

                                                 m1  = 0,01 a1mл                                             (3.36)           

і                                                                                                            
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                                                  m2 = 0,01 a2 mл,                                           (3.37) 

де m1, m2 – маса відповідно піску та іржі в брухті, т. 

Так як брухту як охолоджувача через домішки завалюють фактично 

менше, підвищення температури готового металу в конвертері, 
0
С, при заміні 

брухту: 

піском 

t1 = 16a1mл/m                                   (3.38)  

й іржею 

                                   t2 = 16a2mл/m,                                  (3.39) 

де 16 – питомий охолоджуючий ефект брухту, 
0
С /% від маси метало 

шихти; т=  тл+ тч – маса металошихти на плавку, т. 

З метою спрощення розрахунків приймаємо, що пісок складається з  100 

% оксиду кремнію. Фізичний охолоджуючий ефект піску без великої похибки 

можна визначити 

                                                t3 = m1cSiO 2
t
_

м/(mc) ,                                   (3.40) 

де t3 – охолоджуючий ефект піску, 
0
С;  

сSiO 2
 – середня питома теплоємність піску в інтервалі робочих 

температур [12], Дж / (кг. К); t
_

м = 1620 – середня температура металу на 

випуску з конвертера, 
0
С; с = 880 – середня питома теплоємність металевої 

ванни в інтервалі робочих температур, Дж / (кг. К). 

Підвищення температури металу в конвертері за рахунок ошлакування 

піску t4, 
0
C, складе 

                                                t4 = 10
3
Q1m1/(mc),                                      (3.41) 

де Q1 = 2110 – питомий тепловий ефект реакції ошлакування піску при 

стандартних умовах (SiO2) + 2CaO = (CaO)2SiO2 + Q1, кДж/(кг SiO2). 

Зменшення основності кінцевого шлаку внаслідок ошлакування піску 

брухту знаходимо з лінійної балансової моделі розрахунку шихти [25], 

перетвореної в часткове прирощення шуканої величини: 

                                    B1 = – 75mв1/(12,3 + 2,14Siчтч) ,                                             (3.42) 

де B1 – часткове прирощення основності кінцевого шлаку;  

тв1 – частина від загальної маси вапна на плавку, що пішла на 

ошлакування піску, т. У розрахунках приймаємо Siч = 0,8 %. 

Величину тв1 – знаходимо стехіометричним розрахунком за формулою 

                                                тв1 = 2 
.
 56т1/(60 

. 
0,862),                                 (3.43) 

де 56 і 60 – молекулярні маси відповідно оксиду кальцію і піску;  

0,862 – масова доля СаО у вапні [68]. 

Фізичний охолоджуючий ефект вапна: 

                      t5 = mв1сCaO t
_

M/(mc),                                  (3.44) 

де t5  – охолоджуючий ефект вапна, 
0
С;  
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сСаО – середня питома теплоємність вапна в інтервалі робочих температур 

[12],   Дж/(кг
. 
К).    

Сумарний температурний ефект впливу на металеву ванну піску, що 

потравляє з брухтом, t1, 
0
C, 

                                          t1 = t1 – t3 + t4 – t5 .                                                   (3.45)  

Питоме значення впливу піску на кінцеві параметри продувки 

розраховується при а1 = 1 % і тл/т = 0,24. 

Фізичний охолоджуючий ефект іржі 

                                                 t6 = m2cpж t
_

м/(mc) ,                                     (3.46) 

де t6 – охолоджуючий ефект іржі, 
0
С;  

срж = 897 – середня питома теплоємність іржі в інтервалі робочих 

температур [12], Дж / (кг
.
 К). 

Масові частки FeO і Fe2O3 в іржі (окалині) складають а3 = 30,6 і а4 = 69,4 

% [12]. 

Зниження температури металу в конвертері за рахунок розкладу іржі 

брухту t7, 
0
C, 

                                      t7 = a2(Q2a3 + Q3a4)mл/10тс,                               (3.47) 

де Q2 = 3710 – питомий тепловий ефект реакції розкладання монооксиду 

заліза, кДж / (кг FeO);  

Q3 = 5150 – питомий тепловий ефект реакції розкладання оксиду заліза 

[12], кДж / (кг Fe2O3). 

Відомо, що при введенні твердого окислювача, наприклад окалини, в 

ванну на початку продувки кисень оксидів заліза, що вивільнився, практично 

повністю витрачається на додаткове окислення вуглецю. Для спрощення 

приймемо, що вуглець ванни окислюється до СО. Питомий тепловий ефект 

становить Q4 = 12800 кДж/(кг С). При додатковому окисленні вуглецю 

підвищується температура металу t8, 
0
С,  

                                           t8 = 10
3
m3Q4/(mc),                                            (3.48) 

де т3 = 10
-4

12а
2
тл(16а3/72 + 48а4/160)/16 – маса вуглецю ванни, що 

окислюється вивільниним киснем, т, яка в перерахунку на відносне значення 

C1, %, складе 

                                              C1 = 100m3/m.                                              (3.49) 

Сумарний температурний ефект впливу на металеву ванну іржі брухту 

t2, 
0
C 

                                                t2 = t2 – t6 – t7 + t8.                                             (3.50) 

У разі потрапляння окалини в робочий простір конвертера окремо від 

брухту сумарний температурний ефект t3, 
0
C, розраховується за формулою 

t3 = – t6 – t7 + t8.                               (3.51) 
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Рис. 3.13. Залежність температури плавлення шлаку tпл від масової частки в 

ньому оксиду кремнію SiO2. Штрихова лінія  умовна границя кислого 

(права ділянка) і основного шлаку 

 

Питомі впливи іржі (окалини) брухту на кінцеві параметри продувки 

розраховуються при а2 = 1 %. 

Міксерний шлак. Міксерний шлак середнього хімічного складу,
 
%  

Fe2O3  1,83                          CaO  17,15                        Al2O3  6,84 

FeO    6,02                          MgO   4,72                        Cr2O3  0,17 

SiO2   47,50                         MnO  7,00                         P2O5    0,11 

відноситься до кислих шлаків з основністю у рідкому стані, що дорівнює 0,36.  

Активність оксиду кремнію в шлаку мала навіть при високих його частках 

і знижується при надлишку СаО, так як утворюється міцне, тугоплавке 

з’єднання у вигляді ортосилікату кальція 2CaO
 . 

SiO2 з температурою плавлення 

2130 °С. На температуру плавлення шлаку tпл, °С, найбільше впливає зміна 

масової частки SiO2, значення якої в діапазоні 3035 % є граничною умовою 

максимуму для основного шлаку і мінімуму для кислого [4] 

       tпл = 1680  28SiO2 + 0,43(SiO2)
2
.            (3.52) 

Диференціючи функцію (3.52) по SiO2 і прирівнюючи похідну нулю, 

знаходимо мінімальну по температурі плавлення шлаку масову частку в ньому 

SiO2, що дорівнює 32,5 % (рис. 3.13, штрихова лінія). Як видно із рисунка, 

температура плавлення як кислого, так і основного шлаку по ходу плавки 

підвищується. Це пояснюється головним чином зміною умов розчинення в 

кислому шлаку SiO2, а в основному  СаО. 

 

 

 

Температура плавлення міксерного шлаку становить 1317 °С, середня 

температура чавуна, що заливають,  1300 °С, в наслідок чого, по консістенції 

міксерний шлак  в  конвертерній ванні на початку продувки “сухий” з 

частковою або полной повною втратою рідкоплиності. 

Для одношлакового киснево-конвертерного процесу з урахуванням меж, 

зміни параметрів кінцевого шлаку, що найбільш часто зустрічаються, можна 

прийняти їх середнє за кампанію по футерівці значення, %: 

Fe2O3    5,0                    CaO   54,0                      Al2O3  1,50 

FeO      8,0                   MgO     9,1                      S         0,10 

SiO2     16,5                    MnO    4,0                      P2O5    0,80 
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По даним табл. 3.4 розраовано, що 1 % міксерного шлака ( 5a  = 1 %) в 

перерахунку відносно середньої маси кінцевого шлаку становить  5 %, причому 

за рахунок маси шлакоутворюючого вапна цей показник збільшується в 2 рази. 

 )/(100 шлч36 тmmаа  . (3.53) 

 

 

 

 

 

 

 

Попадаючи у конвертер, міксерний шлак змінює характер процесів в 

ванні і, перед усім, шлакоутворення. В початкові умови вноситься збурення, що 

при екстремальному
 
 збігу

 
 обставин 

 
може 

 
настільки

 
 порушити режим 

продувки, що приведе до викидів. Проведення плавки по температурному 

режиму з гарячим початком операції,
 

сприяє спокійному
 

ходу продувки, і 

навпаки, початковий хід процесу з дефіцитом теплоти може привести до 

передвикидової ситуації. 

Розрахунки по балансовій моделі показують, що міксерний шлак, 

попадаючи в конвертер, веде себе як охолоджувач. Холодному початку 

продувки сприяють низькі значення температури чавуна, масової частки в 

ньому марганцю і кремнію, велика витрата брухту низької насипної щільності 

(0,7 т/м
3
) й інш. При цьому в першому періоді продувки спостерігається значне 

накопичення оксидів заліза в шлаку, так як масопереніс у ванні сповільнений. В 

подальшому ці фактори після разігріву ванни призводять до інтенсивного 

нерівномірного окиснення вуглецю і швидкому розчиненню вапна за рахунок 

активного асимілюючого впливу оксидів заліза. Все це може призвести до 

викидів в середині продувки і втратам металу, що досягають іноді 25 % від 

маси чавуна [8]. 

 Як відомо, причиною викидів є енергійне закипання або здимання ванни 

внаслідок утворення в ній пухирців СО й їх рух. Піднімання рівня ванни 

залежить від схильності її до спінювання, що визначається масою шлака і його 

основністю. При низькій теплопровідності спінений шлак гальмує теплопереніс 

в об’ємі ванни, виникають осередки локального перегріва розплава, що 

відрізняються підвищеною активністю. Найбільше спінення шлаку має місце за 

основності 1,51,7, що досягає критичного значення, як правило, в період 

найбільш інтенсивного окислення вуглецю.  

В будь-якому шлаку вирішальне значення має взаємодія кисневих і 

основних оксидів. Можна прийняти, що в шлаку СаО завжди знаходиться у 

з’єднаннях, а інші основні оксиди вступають у з’єднання, коли спостерігається 

Таблиця 3.4. Типові параметри кінцевого шлаку
1)

 

Масова частка оксида 

кремнію, % 

Маса шлаку, кг/100 кг 

металошихти 

Основність 

SiO2 SiO2   тшл тшл В В 

1419 16,5 1317 15 3,03,5 3,25 
      1) 

Риска над параметром позначає його середнє значення. 
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недостатня кількість СаО. Розглянемо в системі (СаО + MgO)  (SiO2  + Al2O3)  

(FeO + MnO) шляхи шлакоутворення. Кінцевою метою процесу 

шлакоутворення є насичення шлаків вапном, що забезпечує глибоке видалення 

із конвертерної ванни небажаних домішок. Первинне накопичення шлакової 

фази із компонентів міксерного шлаку проходить за рахунок легкоплавких 

складових, потім основна роль у збільшенні маси шлаку переходить до процесу 

розчинення вапна. Оцінку кінетики шлакоутворення компонентів міксерного 

шлаку проводимо відповідно масовій швидкості розчинення флюсуючого вапна 

m и, кг/с, [7]: 

m и = 0,305( 39,1 + СaO + 1,35MgO  1,09SiO2 + 

 + 2,75FeO + 1,9MnO)exp( 2550/T ) 50
2и

70 ,,
C mv , (3.54) 

де CaO, MgO, SiO2, MnO  масова частка оксидів в кінцевому шлаку, %;  

FeO  сумарна масова частка оксидів заліза в кінцевому шлаку, що 

перерахована на еквівалентну частку монооксида заліза, %;  

T  середня температура ванни в початковий період продувки, К; 

v C  середня швидкість зневуглецювання ванни в той же період, %/хв.;  

ти2  прогнозована частина вапна на плавку, що пішла на ошлакування 

компонентів міксерного шлаку, кг.  

Розрахунком по формулі (3.54) найдено значение
 m и = 33,6 кг/с при 5a  = 1 

%, тч = 125 т, B  = 3,25, T  = 1400 + 273 К, v C = 0,15 %/хв. і ти2 = 2000 кг. 

Кінцевий хімічний склад шлаку може бути отриманий традиційно 

“вапняним” (залізосилікатним) або “феритним” шляхом. “Вапняний” шлях 

використовується для м’яковідпаленого вапна, “феритний” же з’вязаний з 

підвищеною окисненністю шлаку і використовується для твердовідпаленого 

флюса. При “вапняному” шляху склад шлаку проходить через тугоплавку 

область 2CaO
 . 

SiO2 (вгнутість кривої рис. 3.14 в бік, протилежний вершині кута 

FeO + MnO. Щоб не допустити “звертивання” шлаку і наступних викидів, 

треба збільшити витрату плавикового шпата до 45 кг/т сталі або висоту 

фурми над ванною. 

При “феритному” шляху шлакоутворення траєкторія огинає на діаграмі 

виступ 2CaO 
. 

SiO2, проходячи в напрямку вершини кута СаО через область 

легкоплавких з’єднань (рис. 3.14, крива 2). Найбільш легкоплавкі з’єднання і 

суміші фаз отримують в системі СаОFeO. Температура плавлення 

двохкомпонентних систем СаОFeO і СаОFe2O3 відповідно становить 1140 і 

1230 
0
С [8]. Легкоплавкі з’єднання утворюють також оксиди марганцю. 

Шлакоутворення в цьому випадку, забезпечуючи з початку продувки 

максимальну швидкість розчинення вапна (не нижче 40 кг/с) для отримання 

гомогенного високоосновного шлаку, є оптимальним. 

У випадку попадання міксерного шлаку замість чавуна маса останнього 

зменшується, що призводить, з одного боку, до недогріву ванни і збільшення 

основності кінцевого шлаку, а з другого  до зменшення основності, так як 

частина присаджуємого вапна витрачається на ошлакування SiO2 міксерного 

шлаку, і перепалення вуглецю, що окиснюється стехіометрично з урахуванням 
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незмінного об’єму кисневого дуття. При цьому прирощення ентальпії розплаву 

від теплоти хімічної реакції вигорання вуглецю не проходить.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогічно виконані розрахунки питомих показників впливу 

неконтрольованих збурень ванни на кінцеві параметри продувки, зведені в 

таблицю 3.4. 

Отримані результати використані нами в алгоритмах статичного і 

динамічного розрахунку шихти зі зворотним зв'язком за фактичними 

результатами раніше проведених плавок шляхом адаптації вільних членів 

системи рівнянь з урахуванням причин, що викликали коливання вихідних 

параметрів. Ця процедура дозволяє підвищити точність контролю та управління 

вихідними параметрами продувки. Число плавок, що випускаються з першої 

повалення, збільшилося на 7 %. 

При побудові системи управління слід з'ясувати можливість конвертера 

щодо компенсації спостережуваних на практиці деяких збурень. Досвід 

експлуатації статичних моделей управління плавкою показав, що відхилення 

початкових умов за параметрами чавуну не приводить до розрахункових 

відхилень параметрів готового металу. Дослідження, що проведені нами на 

конвертерах різної ємності металургійного комбінату "Криворіжсталь", 

показали, що процесу притаманне явище самовирівнювання [69]. Пізніше це 

явище підтверджено роботою [70]. 

Збільшення вмісту вуглецю в чавуні призводить до перерозподілу кисню 

дуття таким чином, що стимулює реакцію окислення вуглецю до СО 

                                            CO = – 0,44 + 0,285Cч                                       (3.55) 

                                     (R = 0,744,  = 0,044, P > 0,950),  

Рис. 3.14. Траєкторія шлакоутворення в полі квазіпотрійної діаграми в 

період продувки ванни 160-тонного кисневого конвертера з 

використанням брухту як охолоджуючого матеріалу: 

1, 2 – ізошвидкості розчинення вапна відповідно при звичайному і 

оптимальному процесі; 3, 4 – ізотерми плавлення відповідно при 1400 і 

1600 °С; 5 – крива насичення шлаку 2CaO 
.
 SiO2, 3CaO 

. 
SiO2 і CaO при 

1650 °С; - - - – границя мінералогічних складових. 
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де CO – масова частка вуглецю ванни, що окиснюється до СО в порожнині 

конвертера за рахунок кисню дуття. 

 

Таблиця 3.4. Вплив неконтрольованих збурень ванни на кінцеві параметри 

продувки 

Збурення 

Вплив на кінцеві параметри 

Масова доля 

вуглецю у 

металі, % 

Температура 

металу, 
0
С   

Основність 

шлаку 

Заміна 1 % маси лому: 

піском 

іржею 

 

– 

–0.05 

 

–3.33 

–5.86 

 

–0.286 

– 

Попадання 1 % окалини від 

маси лому –0.05 –9.6 – 

Заміна 1 % маси чавуна 

міксерним шлаком –0.033 –16.04 –0.65 

Попадання 1 % міксерного 

шлаку від маси чавуна –0.032 –14.0 – 

Заміна 1 % маси вапна 

вапняком –0.0011 –1.37 –0.015 

Попадання 1 % від маси 

чавуна  вологи 

із фурми 

із ОКГ 

 

 

–0.512 

–0.358 

 

 

–262 

–183 

 

 

– 

– 

 

Залежність (3.55), ймовірно, обумовлена відносним скороченням періоду 

низької швидкості зневуглецювання, якому притаманна велика об'ємна частка 

СО2 у газах, що відходять. 

Таке ж прагнення до стабілізації процесу було встановлено при зміні 

частки марганцю в чавуні, що призводить до зміни окисленності кінцевого 

шлаку 

                                            FeO = 29,1 – 10,1Mnч                                     (3.56) 

                                    (R = – 0,648,  = 2,08 %, P > 0,950),  

де FeO – сумарна масова частка оксидів заліза в шлаку, %;  

Mnч – масова частка марганцю в чавуні, %. 

Крім того, встановлена залежність 

                                          CO = 0,385 + 0,026 FeO                                   (3.57) 

                                      (R = 0,332,  = 0,049, P > 0,980),  

яка, вірогідно, зв’язана с накопиченням оксидів заліза при зменшенні енергії 

струменя на рівні поверхні ванни, що призводить до зниження ступеня 

допалювання СО у СО2. 
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Тяжіння процесу до самовирівнювання призводить до зміни прирощення 

об’єму кисневого дуття і кількості теплоти на плавку внаслідок зміни 

початкових умов продувки (рис.  3.15). 

 

 
 

 

 

 

 

Тенденція до самовирівнювання теплового балансу плавки спостерігається 

також по ходу кампанії футерівки конвертера. Внаслідок зносу стінок реторти 

відбувається зміна тепловтрат на нагрів конвертера і глибини спокійного 

металу. Остання відбивається на гідродинаміці ванни, що, у свою чергу, 

приводить до зміни окисленності шлаку. Характер зміни частки оксидів заліза в 

шлаку збігається з екстремальною кривою тепловтрат, забезпечуючи істотну їх 

компенсацію. 

Модель киснево-конвертерної плавки, побудована з урахуванням факторів 

самовирівнювання масо- і теплообмінних процесів, дозволяє підвищити 

точність контролю та управління вихідними параметрами продувки. 

 

3.4. Контроль граничних умов.  

 

Основними граничними умовами в проведенні плавок є "точки прицілу" 

за вмістом вуглецю в металі і його температурі в момент закінчення продувки. 

Особливістю конвертерного процесу є те, що вміст вуглецю в металі після 

випуску з конвертера практично не змінюється, в той час як температура 

розплаву безперервно знижується внаслідок тепловтрат. 

Задана масова частка вуглецю визначається залежно від портфеля 

замовлень і розподілу ймовірності помилок розрахунку. Наприклад, якщо є 

замовлення на високовуглецеву марку сталі й в портфелі замовлень відсутні 

низьковуглецеві марки або не готовий потяг з виливницями для них, то задана 

частка вуглецю розраховується за формулою 

Рис. 3.15. Залежність приросту обсягу кисню (а) і кількості теплоти (б) 

від зміни масової частки в чавуні вуглецю (1) і марганцю (2), 

температури чавуну (3). Суцільна лінія – за експериментальними даними, 

штрихова – теоретична. 
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                                                  Сз = Сз.н + 2,                                            (3.58)  

де Сз – задана масова частка вуглецю в металі, %;  

Сз.н – задана масова частка вуглецю на нижній межі марки сталі, %;   

 – стандартне відхилення у визначенні частки вуглецю, %. 

У цьому випадку частка вуглецю на повалці Сп, %, виявиться вище 

значення на нижній межі марки сталі й при виконанні умови Сз.н  Сп  Сз.в  

проводиться випуск плавки, а при виконанні умови Сп  Сз.в – коригувальна 

додувка. Тут Сз.в – задана частка вуглецю на верхній межі марки сталі, %. 

Якщо в портфелі замовлень є низьковуглецеві марки сталі, то задана 

частка вуглецю не коригується і встановлюється рівною середньомарочній 

                                           Сз = 0,5(Сз.н + Сз.в).                                            (3.59) 

Стандартне відхилення у визначенні частки вуглецю для 100 послідовних 

плавок визначаємо за формулою 

                                    = ( ) / ( )
_

 C CC Ci

i

 


 2

1

100

100 1 ,                                     (3.60)  

де 
_

CC = 



100

1

100
i

CiC /  – середнє арифметичне відхилення за часткою 

вуглецю в сталі для ста плавок, %;  

Cсi = Cсi – Cпi – абсолютна похибка АСУ за часткою вуглецю для i-й 

плавці, %. Тут Ссi  – частка вуглецю в сталі для i-ї плавки, що визначена 

розрахунковим шляхом, %; Спi – частка вуглецю в металі на повалці для i-ї 

плавки за хімічним аналізом, %. 

Задана температура розраховується за формулою 

                                                       tз = tр +  t,                                                  (3.61) 

де tр – температура сталі при розливанні, 
0
С;   

t – зниження температури металу до розливання внаслідок теплових 

втрат. 

Кількість теплоти, що втрачається металом, залежить від багатьох важко 

формалізованих факторів: нагрівання конвертера і сталевізного ковша, 

зниження ентальпії ванни за час очікування ковша, транспортування 

останнього з металом до установок позапічної обробки і розливання, 

очікування готовності установок, теплових втрат внаслідок випромінювання 

струменя металу та ін. 

Теплові втрати внаслідок випромінювання струменя металу при його зливі 

з конвертера в сталевізний ківш Qстр визначаємо за формулою, Дж 

                        Qстр = c{[(tм + 273)/100]
4 
– [(tз + 273)/100]

4
}Fстрв,               (3.62) 

де с – коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла, що дорівнює 

5,67 Вт/(м
2.
К

4
); 

 = 0,28 – інтегральна напівсферична ступінь чорноти випромінювання 

металу [68];  
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Fстр = Dwстрстр – площа поверхні струменя, м
2
;  

D – діаметр льотки, м;  

wстр – швидкість витікання струменя, м/с;  

стр – тривалість зливу металу з конвертера в ківш, с; 

в = h/wстр – тривалість випромінювання струменя металу, с;  

h – апліката льотки щодо ковша, м. 

Швидкість витікання металу ідентифікуємо з урахуванням 

експериментальних даних для нової футерівки конвертера D|N=1 по середньому  

за кампанію обсягу зливаємого металу, м
3 

                                         w стр = 4V
_

/[(D|N=1)
2
стр],                                     (3.63) 

де N – номер плавки по ходу кампанії футерівкия конвертера. 

Враховуючи, що (tм + 273)
4 
 » (tз + 273)

4
, отримуємо робочу формулу тепловтрат 

випромінюванням струменя 

                              Qстр = 2c[(tм + 273)/100]
4
h  V wñ ò ñ òð ð/ ,                    (3.64) 

де V = 10
3
mм/м, м

3
; тм – маса зливаємого металу, т; м – щільність металу, 

кг / м
3
. 

Вплив сумарних теплових втрат на зміну температури металу t, 
0
С 

визначаємо за формулою 

                                            t = Q/[10
3
(mл+ mч)см] ,                                 (3.65) 

де Q – сумарні тепловтрати, Дж; 

 = 0,9 – коефіцієнт, що враховує вигар металу;  

см = 880 – середня питома теплоємність рідкого металу при середній 

температурі, Дж / (кг. К). 

Якщо тривалість якої-небудь операції невідома, то при розрахунку 

величини t підставляють середню тривалість цієї операції. 

У ході продувки із зони взаємодії з газом, що відходить, викидаються 

обсяги металу різних розмірів – корольки. При зупинці продувки відбувається 

осідання корольків, в результаті чого в шлаку їх вміст з часом зменшується [68] 

                                                      К = К0 – а,                                            (3.66) 

де К, К0 – відповідно поточне і початкове значення концентрації корольків 

в шлаку, %;  

а – швидкість осідання корольків, % / хв.;  

 – час, хв. 

Величини К і К0 є функціями перегріву шлаку над лінією ліквідусу. 

Збільшення ступеня перегріву шлаку, з одного боку, сприяє формуванню 

шлакометаллічної емульсії на заключних стадіях продувки, підвищуючи тим 

самим концентрацію корольків всіх фракцій в шлаку. З іншого боку, воно 

прискорює і процес осідання корольків, що збільшує а. З достатньою для 

практики точністю сукупне рівняння може бути представлене у вигляді 

                                   К = а1 + а2tп – (а3 + а4tп),                                 (3.67) 
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де а1,, а4 – коефіцієнти; tп – величина перегріву шлаку по відношенню 

до температури ліквідусу, 
0
С. 

Таким чином, повний час осідання корольків 

                                        * = (a1 + a2tп)/(а3 + а4tп).                                 (3.68) 

Злив металу необхідно проводити, витримуючи його після закінчення 

продувки довше, ніж величина повного часу осідання корольків. В іншому 

випадку частина металу втрачається зі шлаком. 

Досвід експлуатації систем управління конвертерної плавки показує, що 

відхилення розрахункових параметрів процесу від фактичних складає значну 

величину. Цей факт пояснюється двома причинами. По-перше, в систему 

балансових рівнянь для розрахунку шихти входить велика кількість 

вимірюваних параметрів, а у кожного вимірювання своя похибка. По-друге, в 

систему рівнянь входять параметри процесу, контроль яких від плавки до 

плавки неможливий (об'єм кисню, що йде на окислення СО до СО2 в порожнині 

конвертера, залізо, що уноситься з димом, окислення заліза в димі та ін.). Якщо 

похибка вимірювань вхідних параметрів процесу є основним чинником, що 

визначає точність розрахунку шихти на плавку, то підвищення ефективності 

роботи системи буде визначатися подальшим підвищенням точності 

вимірювальних засобів. 

Якщо похибки вимірювань вхідних параметрів процесу не є 

визначальними, точність розрахунку і підвищення ефективності роботи 

системи досягається за рахунок прогнозування динамічних параметрів. 

Як показали дослідження, коливання значень динамічних параметрів 

процесу від плавки до плавки приводили до похибок визначення розрахункових 

величин в середньому в 4 рази вищих в порівнянні з випадком, коли ці 

параметри визначені точно. Звідси випливає, що визначальними за точність 

розрахунку параметрів процесу є коливання значень динамічних параметрів, 

контроль яких не здійснюється. Тому підвищення точності контролю вхідних 

параметрів повинно супроводжуватися зменшенням меж коливання значень 

динамічних параметрів, що досягається стабілізацією процесу протікання 

плавок. 

 

Висновки 

1. Якщо масові частки кремнію, марганцю, фосфору і сірки в чавуні досить 

точно визначаються аналізом проби на квантометрі, то вміст вуглецю в 

розплаві встановити надзвичайно важко у зв'язку з кристалізацією останнього в 

рідкій фазі насиченого розчину. 

2. Металева частина шихти розраховується до отримання інформації про 

хімічний склад чавуну (до зливу останнього в ківш і взяття проби на аналіз), 

тому необхідно прогнозувати склад останнього. Алгоритм прогнозування 

хімічного складу чавуну доцільно представляти у балансово-статистичному 

вигляді, в якому балансова складова враховує кількість елементів, що 

попадають у міксер із домених ковшів, і витрачаються при зливі із міксера у 
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чавуновізні ковші конвертерного цеху, а статистична – процеси дифузії 

елементів в міксері. 

3. В’язкісні характеристики чавуну мають суттєвий вплив на хід процесів 

зневуглецювання, температурний і шлаковий. С цієї точки зору доцільно 

включати в модель непрямі виміри цих характеристик. 

4. Теплові втрати конвертера під час простою (особливо зверх 

нормативному) і ковшів змінюють температурний режим плавки. Доцільно 

стабілізувати ці параметри плавки, а при неможливості ввести в модель 

залежності теплових втрат агрегатів від тривалості простоїв. 

5. Ступінь десульфурації при продувці киснево-конвертерної плавки 

можна регулювати шляхом перерозподілу сипучих по добавкам, зберігаючи 

при цьому їх загальну масу, визначену статичним розрахунком шихти. 

Збільшення другий добавки як по вапняку, так і по вапна сприяє процесу 

десульфурації. 

6. Неконтрольовані впливи на хід процесу (забруднення лому, попадання 

міксерного шлаку, недопал вапна, попадання вологи) призводять до відхилень у 

кінцевому вмісті вуглецю, температури, основності шлаку до величин, що 

вимогають коректування плавки. 

7. Модель киснево-конвертерної плавки, що побудована з урахуванням 

факторів самовирівнювання масо- і теплообмінних процесів, дозволяє 

підвищити точність контролю та управління вихідними параметрами продувки. 

8. Досвід експлуатації систем управління конвертерної плавки показує, що 

відхилення розрахункових параметрів процесу від фактичних складає значну 

величину. Визначальними за точність розрахунку параметрів процесу є 

коливання значень динамічних параметрів, контроль яких не здійснюється. 

Тому підвищення точності контролю вхідних параметрів повинно 

супроводжуватися зменшенням меж коливання значень динамічних параметрів, 

що досягається стабілізацією процесу протікання плавок. 
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4 НЕСТАНДАРТНІ ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ 

 

4.1. Визначення температурного поля футерівки 

 

Для визначення температурного поля футерівки по ходу конвертерної 

плавки розроблено пірометричний пристрій, який являє собою ряд 

платинородієвих термопар з термоелектричного дроту градуювання ПР30/6, що 

поміщені в соломку і східчасто запресовані за допомогою спікаємого порошку 

тих же теплофізичних властивостей, що й основна маса футерівки конвертера. 

Термопари розташовуються на заданих відстанях одна від одної* в гнізді 

стандартної вогнетривкої цегли (рис. 4.1). Гарячі спаї захищені газощільним 

покриттям, яке нанесено напиленням. Надійний, безпосередній контакт гарячих 

спаїв з вогнетривом забезпечує теплообмін між ними тільки теплопровідністю.  

 

 

 

 

 

 

 

Пристрій встановлюється в футерівку конвертера в районі шлакового 

поясу. 

 

 
* Інтервали розміщення гарячих спаїв по глибині гнізда вибираються у зворотній 

залежності від очікуваних градієнтів температур. 
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До вторинного приладу 
8 

Рис. 4.1. Датчик контролю температурного поля в футерівки конвертера: 

1  вогнетривка цеглина із гніздом; 2  гарячий спай термопари;             3 

 газоплотне покриття; 4  засипка, що спікається; 5  двоканальна 

соломка; 6  ущільнення; 7  захисна труба; 8  вогнетривка пробка. 
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Пристрою притаманні інструментальні та методичні похибки. Вибором 

стабільних термоелектродів, створенням раціональної конструкції та належних 

умов роботи гарячих і холодних спаїв термопар інструментальні помилки 

зведені до мінімально можливим, що не перевищують паспортних значень. 

 До методичним похибок відносяться випадкові, що викликані неточністю 

монтажу гарячих спаїв в гнізді вогнетривкої цегли і його самого в футерівці 

конвертера, і систематичні, які обумовлені тепловою природою. Останні 

помилки викликані зміщенням гарячих спаїв внаслідок термічного розширення 

соломки і потоком теплоти по термоелектродах*. 

Термоприймач, яким би малим він не був, є для досліджуваного 

середовища чужорідним тілом, тому в тій чи іншій мірі спотворює її 

температурне поле. Випадок спотворюючого впливу розташованої 

перпендикулярно до ізотермічної площини термопари на температурне поле 

напівобмеженої стінки з матеріалу з низькою теплопровідністю при впливі 

граничної умови другого роду шляхом спільного рішення рівнянь теплообміну 

термоприймача з навколишнім середовищем для стадій несталого і усталеного 

збурень розглянуто Д. В. Беком [71]. Методом кінцевих різниць ним чисельно 

вирішена задача нестаціонарної теплопровідності, отримані значення 

коефіцієнта термічного спотворення температури в зоні гарячого спаю 

термопари в залежності від співвідношення теплофізичних властивостей 

вимірюваного середовища і термоприймача, а також від його розміру r і 

відносної глибини залягання r/X. 

У нашому випадку значення відносин теплопровідності і об'ємних 

теплоємностей вогнетривкого матеріалу футерівки і термоелектродів близькі 

відповідно до значень 0,1 і 1. Результати рішення на ПЕОМ представлені у 

вигляді графіка на рис. 4.2. 

Варійований за часом критерій Фур'є визначається за формулою: 

                                          Fo = аф/r
2
,                                                 (4.1) 

де аф  коефіцієнт температуропровідності, м
2
/с; r  радіус термоелектрода, в 

нашому випадку дорівнює 0,00025 м. 

Розрахунок за даними рис. 4.2, а часу настання встановленого 

температурного збурення в області значень Fo  5000 дає значення   5 хв., 

тобто на порядок менше тривалості конвертерної плавки. Це говорить про те, 

що в умовах контролю температурного поля футерівки конвертера без великої 

похибки можна розглядати тільки випадок статичного термічного спотворення 

при сталому температурному збуренні. Розрахункова формула для оцінки 

поправки до виміряної за допомогою пристрою температурі має вигляд: 

                               t х=Х = х=Х r








т

ф

t

x
x = 0,                                          (4.2) 

 

* Цю похибку можна суттєво зменшити прокладкою ділянок термоелектродів з 

чутливим елементом по ізотермічним площинах, що однак ускладнює конструкцію і 

збільшує потенційну небезпеку прориву металу. 
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де t х=Х = tх=Х  tх=Х   поправка, С; 

 tх=Х, tх=Х   температура відповідно футерівки й за показаннями термопари 

в точці с координатою Х, С; 

 х=Х   коефіціент термічного спотворення температури в зоні горячого 

спаю термопари з координатою Х;  

ф, т  відповідно теплопровідність футерівки і термоелектроду при 

середній температурі, Вт/(м  К). 

 Враховуючи лінійний характер залежності  = f(r/X) (рис. 4, б, залежність 5), 

значення градієнта температури на теплосприймаючій поверхні футерівки 

найбільш надійно визначається експериментально за даними лінійної 

екстраполяції на вогневу поверхню футерівки показань двох  довколишніх  

термопар  та  заміру   температури   ванни   термопарою  

занурення. Так як при х
 
= 0 r/X , можна записати 
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                                                (4.3) 

де tм.ф  температура металу фактична за показниками термопари 

занурення, С;  

Рис. 4.2. Коефіцієнт термічного спотворення температури в зоні гарячого 

спаю термопари, що знаходиться в матеріалі з низькою 

теплопровідністю, при постійній у часі граничній умові другого роду: 

а  динамічна при неусталеному температурному збуренні (відношення 

коефіцієнтів теплопровідності  ф т/  і об’ємних теплоємкостей 

футерівки і термоелектрода відповідно дорівнює 0,1 і 1, відносне 

розташування спаю до нагріваємої поверхні r/X = 0,25); б  статичний 

при усталеному температурному збуренні; 1, 2, 3, 4   = f( ф т/ ) при 

r/X, що відповідно дорівнює 0,1, 0,25, 0,5, ; 5   = f(r/X) при ф т/ = 0,1. 
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tт r/X    температура за показниками гіпотетичної термопари, гарячий 

спай якої закладений врівень з вогневою поверхнею футерівки, С;  r/X    

коефіцієнт термічного спотворення температури на вогневій поверхні 

футерівки (рис. 4, б, залежність 4). 

Використовуючи співвідношення (4.2) і (4.3) визначаємо значення 

температури футерівки в точках закладки гарячих спаїв термопар: 

tx = X = tтx = X  +




x X

r x

r X
t








/

/
t( )м.ф т                                     (4.4) 

Значення методичної похибки внаслідок відтоку теплоти по 

термоелектродам в 2 – 3 рази перевищує інструментальну похибку 

термоелектричного комплекту. 

 

4.2. Контроль зміни маси конвертера в процесі плавки 

 

Розроблено пристрій контролю маси конвертера в процесі плавки. 

Інформація від пристрою використовується для контролю зневуглецювання 

ванни по ходу продувки. Крім режиму зневуглецювання, інформація про 

зважування агрегату може бути використана для непрямої ідентифікації 

температурного режиму, процесу шлакоутворення, стану футерівки [72]. 

Однак, зважування шляхом установки масовимірювачів, що працюють на 

стиск між опорами й підшипниками цапф викликає значні труднощі при 

монтажі та обслуговуванні датчиків, чутливість яких через велике 

співвідношення маси порожнього конвертера і завантажуваних компонентів 

істотно знижується. Дослідження поздовжніх деформацій опорних конструкцій 

показало, що здійснювати контроль навантаження на опорних конструкціях, не 

порушуючи їх цілісності, методично вигідніше. Крім того, датчик вимірювання 

поздовжніх деформацій може встановлюватися на опорах без зупинки 

конвертера, що значно спрощує монтаж і обслуговування. 

Пропонований пристрій вимірювання маси конвертера дозволяє 

контролювати технологічний процес плавки і знос футерівки конвертера. В 

якості чутливого елемента використаний датчик малих переміщень, що містить 

встановлений на опорах плоский пружний елемент й індуктивний 

перетворювач переміщення, якір якого закріплений в центрі цього елемента. 

Останній виконаний з можливістю регульованого переміщення (рис. 4.3). 

Чутливий елемент 5, що встановлений між рухомою 4 і нерухомою 6 

основами, підключений до реєстратора маси 9. При надходженні сигналу від 

блоку "Пуск" 13 показання блоку 9 перетворюються в блоці 8 в цифрову 

інформацію. Сигнал "Пуск" надходить через блок затримки 12 в схему дозволу 

рахунку суматора 7, показання якого перед автоматичним регулюванням 

перетворювача 5 обнулюють. Сигнал, що дорівнює різниці напруги з чутливого 

елемента 5 і задатчика опорного сигналу 14, через ключ 10 надходить на 

підсилювач 11, звідки електрична напруга подається на привід 3. 
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Напруга, що встановлена на задатчику опорного сигналу14, пропорційна 

величині найбільшого масового зносу футерівки на плавку. Привід 3 

автоматично переміщує основу 4 до тих пір, поки сигнал з чутливого елемента 

не зрівняється із заданим сигналом на задатчику 14. При завалюванні брухту, 

заливці чавуну і завантаженні сипучих відбувається деформація опорної 

конструкції конвертера 1, що призводить до переміщення нерухомої основи 2 

разом з приводом 3. Останній переміщує рухому основу 4 чутливого елемента 

перетворювача. При цьому реєстратор 9 показує масу завантажених матеріалів, 

а при зливі –

значенню зносу футерівки на поточній плавці. При наступних включеннях 

блоку "Пуск" пристрій працює аналогічно, але суматор 7 не обнулюється. 

Отже, його показання пропорційні масовому зносу футерівки. Величина 

затримки блоку 12 визначається тривалістю перехідних процесів ЦАП 8, а 

значення затримки блоку 15 – тривалістю перехідних процесів електричного 

зчитування показань реєстратора 9. 

Інформація про завантажені матеріали, злитий метал і шлак 

використовується також для контролю рівня ванни в процесі продувки. 

4.3. Пристрій для контролю теплового потоку на 

водоохолоджуваний елемент. 

Для вимірювання теплового потоку на водоохолоджувані елементи 

зазвичай використовують датчики температури на вході і виході елемента що 

 2  1 

 3 

 4 

 5 

 6 

уст. 0 

 

7 
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Рис. 4.3. Структурна схема пристрою контролю маси: 

1  конвертер; 2  основа приводу; 3  привод; 4  рухома основа;          

5  чутливий елемент; 6  нерухома основа; 7  суматор; 8  ЦАП;         

9  регістратор маси; 10  ключ; 11  підсилювач; 12, 15  блок 

затримки; 13  блок “Пуск”; 14  задатчик опорного сигналу.  
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охолоджується, і витратомір води. Однак у таких вимірювачах важко узгодити 

по часу вимірювання витрати та температури. У пристрої, розробленому в НВК 

"КІА", поєднане вимірювання витрати та температури води [73]. Це досягається 

тим, що пристрій містить диференціальну термопару, гарячі спаї якої поміщені 

в трубопровід води, що виходить з водоохолоджуваного елемента, а холодні –

в трубопровід, в який вода входить. Додатково пристрій забезпечений 

холодильниками, з'єднаними з робочими спаями термопари в обох 

трубопроводах (рис. 4.4). 

Холодильники виконані у вигляді поєднаної з джерелом живлення 

термобатареї, холодні спаї якої з'єднані через діелектричну прокладку з 

робочими спаями диференціальної термопари. 

Пристрій працює наступним чином. При подачі води по трубопроводах 1 і 

2 до охолоджуваного елементу агрегату (наприклад, фурма, кесон конвертера) 

джерела живлення починають пропускати струм через термобатареї 4 і 5. У 

результаті спаї термобатарей 4 і 5, що знаходяться в трубопроводах 1 і 2, 

охолоджуються і охолоджують робочі спаї термопари 3 до температури нижчої, 

ніж температура води в трубопроводах. Різниця температур спаїв термопари 3 є 

функцією і температури води в трубопроводах 1 і 2, і витрати води. Можна 

підібрати таке значення охолоджуючого ефекту термобатарей 4 і 5, що сигнал 

від термопари буде пропорційний тепловому потоку на охолоджуваний 

елемент. 

 

4.4. Пристрій контролю кількості чавуну в міксері 

 

Кількість чавуну в міксері можна визначити по куту повороту останнього 

для зливу металу в момент появи (зникнення) струменя чавуну. При цьому 

кількість чавуну залежить також від внутрішньої геометрії міксера, яка 

поступово змінюється у зв'язку із зносом футерівки. Зношування футерівки, 

зменшуючи масу міксера, змінює струм навантаження на двигун приводу. 

Таким чином кількість чавуну в міксері зв'язана з вимірюваними параметрами 

співвідношенням: 
( , )

( , )

G f R

I f G R





                                                   (4.5) 

де G – маса чавуну в міксері, т; 

– кут повороту міксера в момент появи струменю чавуну, град;  

R – радіус еквівалентного циліндра футерівки міксера, м;  

I – сила струму навантаження двигуна приводу міксера, А. 

Аналітична форма системи (4.5) для кута повороту міксера від 

горизонтальної осі, що дорівнює 5 град (кут повороту міксера в 5 град менше 

його холостого ходу для зливу чавуну при максимальному його наповненні, 

тому при повороті міксера від горизонтальній осі для зливу агрегат завжди 

проходить це положення), має вигляд: 
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G = (0 + 1 + 2R ) / (3R + 4); 

 I = (5 + 6R
2
 + 7G),                                                             (4.6) 

де 0...7  коефіцієнти рівнянь. 

З системи (4.6) отримаємо: 

         [0 + 1G
3
 + (2 + 3I)G

2
 + 4I  + 5

2
 + 6] / (7 + 8 + 9I)]                 (4.7) 

де 0...9  коефіцієнти, що визначаються конструкцією і ємністю міксера, 

типом двигуна приводу, напругою на якорі двигуна, що визначає швидкість 

обертання міксера. 

Пристрій (рис. 4.5) працює таким чином. В процесі повороту міксера 1 

для зливу чавуну кут повороту двигуна приводу 3 міксера передається датчику 

5 кута повороту міксера. З вихідного перетворювача П2 датчика знімається 

напруга, пропорційна куту повороту міксера, яка надходить на вхід 

компенсуючого перетворювача П7 вимірювача 8 кута повороту міксера. 

Величина сили струму двигуна приводу 3 вимірюється датчиком 4 сили струму. 

З вихідного перетворювача П1 датчика 4 знімається напруга, пропорційна 

+ 

+ 

- - 
До вимірювача 

теплового потоку 

В
о

д
а 

1 

4 

3 
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6 

6 6 

6 

5 
Рис. 4.4. Схема пристрою для контроля теплового потоку: 

1, 2  трубопроводи; 3  диференційна термопара; 4, 5  

холодні спаї термобатареї; 6  діелектрик.  
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струму навантаження двигуна приводу міксера, яка надходить на вхід 

компенсуючого перетворювача П3 вимірювача 7 сили струму. Вимірювачі 7 і 8 

відпрацьовують вхідні напруги, встановлюючи на виході напруги, відповідні 

напругам на вході. При величині кута повороту двигуна приводу, що дорівнює 

3 град, спрацьовує мікроперемикач В3, що включає реле Р3. Контакт 1Р3 

розмикається, відключається реле Р1 блоку 2 управління командоапаратом, 

розмикаються контакти 1Р1, 2Р1 і 3Р1, забезпечуючи поворот міксера тільки на 

максимальній швидкості. При величині кута повороту міксера, що дорівнює 5 

град, спрацьовує мікроперемикач В2, що включає реле Р2. Контакт 1Р2 

замикається, включаючи реле Р1, забезпечуючи поворот міксера на будь-яких 

швидкостях. Контакт 2Р2 розмикається, відключаючи двигун Д1 вимірювача 7 

сили струму. При цьому вихідні перетворювачі П4 ... П6 фіксують напругу, що 

пропорційна струму навантаження двигуна приводу міксера при куті повороту 

міксера, що дорівнює 5 град, при максимальній швидкості обертання. У момент 

появи струменя чавуну спрацьовує мікроперемикач В1 датчика появи струменя 

чавуну, відключаючи двигун Д2 вимірювача 8 кута повороту міксера. При 

цьому вихідні перетворювачі П8 ... П10 фіксують напруга, що відповідає куту 

повороту міксера в момент появи струменя чавуну. 

 Вихідна напруга з перетворювача П4 множиться на резисторі R1 на 

коефіцієнт  3, причому початкове положення рамки перетворювача П4, що 

відповідає величині  2/ 3, підсилюється і надходить на обмотку збудження 

перетворювача П11 блоку 11 показань. Положення рамки цього перетворювача 

відповідає величині G
2
, а напруга з її виходу пропорційна величині (2 +  3I)G

2
. 

Напруга з рамки перетворювача П12, що пропорційна величині G
3
, множиться 

на резисторі R7 на коефіцієнт  1. Напруга з виходу перетворювача П6, що 

пропорційна величині I, множиться на резисторі R3 на коефіцієнт  4. Напруга з 

виходу перетворювача П8, що пропорційна величині I2, множиться на резисторі 

R4 на коефіцієнт  5. Напруга з виходу перетворювача П9, що пропорційна 

величині , множиться на резисторі R5 на коефіцієнт  6, причому початкове 

положення рамки перетворювача П9 відповідає величині  0/ 6. Напруга з 

виходу рамки перетворювача П9 пропорційна величині  ( 0 +  6). Напруги з 

виходу перетворювачів П12, П11, П6, П8 і П9 сумуються. Таким чином, на вхід 

рамки компенсуючого перетворювача П13 надходить напруга, що пропорційна 

величині [0 + 1G
3
 + (2 + 3I)G

2
 + 4I  + 5

2
 + 6]. 

Напруга з виходу рамки перетворювача П5, що пропорційна величині I, 

множиться на резисторі R2 на коефіцієнт  9, а напруга з виходу рамки 

перетворювача П10, що пропорційна величині , множиться на резисторі R6 на 

коефіцієнт  8, причому початкове положення рамки перетворювача П10 

пропорційно величині 7/8. Напруга з виходу рамки перетворювача П10 

пропорційна величині (7+8). Напруги з виходу перетворювачів П5 і П10 

підсумовуються і підсилюються по потужності. Таким чином, на вхід обмотки 

збудження компенсуючого перетворювача П13 надходить напруга, що 
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пропорційна величині (7 + 8 + 9I).  Двигун Д3 встановлює рамку 

компенсуючого перетворювача П13 в положення, що пропорційне величині G. 
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Рис. 4.5. Блок-схема пристрою контролю кількості чавуну в 

міксері: 

1  міксер; 2  блок управління командоапаратом; 3  привод 

міксера; 4  датчик сили струму; 5  датчик кута повороту міксера; 

6  датчик появи струменя чавуна; 7  вимірювач сили струму;      

8  вимірювач кута повороту міксера; 9, 10  підсилювачі 

потужності; 11  блок показань; П1...П13   перетворювачі; У1...У3 

 підсилювачі; К1...К3  профільовані функціональні кулачки; 

Р1...Р3  реле; КУ  контролер управління;  Д1...Д3  двигуни; 

В1...В3  мікроперемикачі; I...IV  ступені напруги.  
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4.5. Пристрій контролю частоти і амплітуди пульсацій факела 

 

Частота і амплітуда пульсацій факела є непрямими параметрами, що 

характеризують процеси зневуглецювання ванни конвертера. Пристрій (рис. 

4.6) працює таким чином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Границя пульсуючого факела за допомогою лінзи 2 фокусується на 

колекторі передавальної трубки 3. Відхиляюча система управляє електронним 

променем таким чином, що електронна пляма безперервно підтримується на 

границі зображення факела. Сигнал, пропорційний керуючому струму, 

надходить з колектора трубки 3 на підсилювач 5 і з нього на схему 6. Ця схема 

забезпечує стеження тільки в тому випадку, коли сигнал від краю факела 

перевищує заданий рівень, що усуває вплив перешкод від власних шумів 

передавальної трубки та інших перешкод. Далі сигнал неузгодженості струму 

потрапляє на джерело керуючого струму 7, що генерує струм для в системи 

відхилення 4, величина якого відповідає сигналу неузгодженості. Таким чином, 

пульсації факела призводять до відповідних за частотою і амплітудою 

пульсацій керуючого струму, який після підсилення в підсилювачі 8 і 
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Рис. 4.6. Пристрій контролю частоти й амплітуди пульсацій факела: 

1  горловина конвертера; 2  лінза; 3  перевальна трубка;                   

4  система відхилення; 5, 8  підсилювачі; 6   схема стеження;          

7   джерело керуючого струму; 9, 12  інтегратори; 10, 13  блоки 

ділення; 11 – формувач. 
 



 

 

      

 

95 

формування у формувачі 11 інтегрується за часом від початку контрольованого 

процесу в інтеграторі 12. Сигнали з виходу формувача 11 і виходу інтегратора 

12 подаються на вхід блоку 13, де визначається відношення поточного значення 

до інтегрального. 

Для отримання комплексної амплітудної характеристики сигнал з 

підсилювача 8 надходить через інтегратор 9 і безпосередньо на вхід блоку 10, 

де визначається відношення поточного значення амплітудних коливань до 

інтеграла цієї величини за часом від початку відліку. 

Використання інформації про амплітудної характеристиці конвертерного 

процесу для контролю процесу зневуглецювання викладено в [25]. 

 

4.6. Пристрій визначення вмісту вуглецю в чавуні й сталі 

 

В основу роботи пристрою покладено принцип вимірювання в'язкісних 

властивостей чавуну при зливі його з міксера в ківш [74]. Вміст вуглецю 

визначається за формулою  

  Сч = 0 + 1tч + 2,                                             (4.8) 

де Сч  вміст вуглецю в чавуні, %;  

tч  температура чавуну, С;  

0, 1, 2  коефіцієнти;  

  коефіцієнт в’язкістних  властивостей чавуну, с
1

. 

Коефіцієнт в'язкісних властивостей чавуну визначається за формулою 

 = 

2

3

2

1 2

ln
G

G G


,                                            (4.9) 

де G1 – маса чавуну, злитого з міксера за перший проміжок часу від 

моменту зникнення струму навантаження, т;  

G2  маса чавуну, злитого з міксера за другий проміжок часу, т;  

  проміжок часу, с.     

Для виключення впливу нерівномірності складу чавуну в міксері 

коефіцієнт в'язкісних властивостей визначається при кожному нахилі міксера, а 

вміст вуглецю знаходиться з урахуванням усередненого коефіцієнта, 

розрахованого за формулою 

ср =(
i

n




1

i)/п ,                                                     (4.10)    

де і  порядковий номер вимірювання; п  кількість вимірювань. 

Пристрій визначення вмісту вуглецю в чавуні (рис. 4.7) працює таким 

чином. 

Для зливу чавуну привід 3 здійснює нахил міксера. При появі струменя 

чавуну спрацьовує датчик 7 зливу чавуну (фотореле ФРСУ), контакт К2 замика 

ється. При зупинці приводу струм на якорі двигуна стає рівним нулю, спрацьо- 
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вує контакт К1 на виході вимірювача струму і на виході блоку І4 з'являється 

керуюча напруга. Спрацьовує електромагнітна муфта 9, що з'єднує вагову 

платформу ковша 5 з вимірювачем 13 маси чавуну, виконаного із 

застосуванням феродинамічні перетворювачів ПФ2, ПФ3. Одночасно 

включається реле 14 часу і починає відлік часу. Перемикач 16 підключає вихід 

вимірювача 13 маси чавуну до блоку 19 пам'яті. При закінчення проміжку часу 

 спрацьовують контакти К7 і К8, які виробляють перемикання перемикача 16 і 

фіксують значення маси чавуну G1 в блоці 19 пам'яті. У блоці 15 віднімання 

визначається різниця (G1 – G2) і передає в блок 12 ділення, куди одночасно 

надходить напруга, пропорційна G2 з перетворювача ПФ2 блоку 13. У блоці 12 

ділення визначається значення відношення G2/(G1 – G2), причому 

функціональна залежність реалізується з допомогою профільованого кулачка 

Рис. 4.7. Блок-схема пристрою визначення вмісту 

вуглецю в залізовуглецевих розплавах: 

1  міксер; 2  вимірювач сили струму; 3  привод 

міксера; 4  блок І; 5  ківш; 6  датчик температури;  7 

 датчик наявності зливу чавуна; 8  вторинний 

прилад; 9  електромагнітна муфта; 10, 16  

перемикачі; 11, 12, 21  блоки ділення; 13  вимірювач 

маси чавуна; 14  реле часу;  15  блок віднімання; 17, 

18, 19  блоки пам’яті; 20  блок показань; 22  

лічильник.  
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Кл. Таким чином, з виходу перетворювача ПФ5 блоку 12 знімається напруга, 

пропорційна величині lnG2/(G1  G2), яка надходить в блок 11 ділення, 

виконаного на резисторі R2. З виходу блоку 11 ділення знімається напруга, 

пропорційна величині ,  за формулою (4.9). Після закінчення проміжку часу 2 

спрацьовують контакти К4, К5, К6. Контакт К6 фіксує в блоці ділення величину 

lnG2/(G1  G2), а контакт К5 проводить перемикання перемикача К10, який 

фіксує в блоці 17 пам'яті величину  і підключає до виходу блоку 11 ділення 

блок 18 пам'яті. Контакт К4 подає імпульс в лічильник 22, який встановлює 

резистор R3 в положення, що дорівнює "одиниці". З перетворювача ПФ7 блоку 

17 пам'яті напруга надходить через перемикач 10 на блок 21 ділення, виконаний 

у вигляді резистора R3, положення ковзкого контакту якого відповідає 

коефіцієнту, що дорівнює "одиниці", і далі в блок 20 показань. Таким чином, в 

блок 20 надходить напруга, що пропорційна величині . 

При наступному нахилі міксера для зливу чавуну з'являється струм на 

якорі двигуна приводу 3, контакт К1 розмикається, керуюча напруга на виході 

блоку І 4 стає рівною нулю, електромагнітна муфта 9 і реле 14 часу 

знеструмлюються і скидаються в початковий стан. Також в початковий стан 

скидається вимірювач 13 маси чавуну. При зупинці приводу 3 цикл 

вимірювання повторюється, причому запис величини 2 проводиться в блоці 18 

пам'яті. Вихідні напруги перетворювача ПФ7, що дорівнює 1, і резистора R2, 

що дорівнює 2, підсумовуються. Таким чином, з вихідного перетворювача 

блоку 18 пам'яті знімається напруга, пропорційна (1 + 2), яка надходить на 

резистор R3. Після закінчення проміжку часу 2 спрацьовує контакт К4 і 

лічильник 22 встановлює резистор R3 в положення, відповідне "двом". З виходу 

R3 знімається напруга, пропорційна виразу (1 + 2)/2, яка надходить до блоку 

20 показань. При наступному циклі вимірювання в блок показань надходить 

величина (1 + 2 + 3)/3. Таким чином при п вимірах обчислюється 

усереднений коефіцієнт в'язкісних властивостей чавуну, що визначається за 

формулою (4.10). 

При закінченні зливу чавуну з міксера в ківш проводиться вимірювання 

температури чавуну датчиком 6 і вторинним приладом 8. Напруга, пропорційна 

температурі чавуну, надходить з перетворювача ПФ1 в блок 20 показань, в 

якому проводиться обчислення вмісту вуглецю по залежності (2.8). Контакт К3 

подає сигнал на перемикач 10 і переводить пристрій в початковий стан. 

Застосування пристрою дозволяє підвищити кількість плавок, що 

проводяться без проміжних повалок конвертера на 5%. 

Для контролю вмісту вуглецю в сталі розроблено пристрій (рис. 4.8) 

принцип дії якого базується на зміні тиску газу при спалюванні проби, що 

містить вуглець, і подальшому пропущенні продуктів горіння через луг [75]. 

Пристрій працює наступним чином. 

При відкритті вентиля 8 кисень проходить через муфельну піч, в якій 

знаходиться навішування металу. Навішування згорає, і з печі виходять гази, 

що відходять у вигляді кисню і вуглекислого газу. Гази пропускають через 

посудину 3 з лугом, в якому відбувається поглинання СО2. 
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Кількість поглиненого газу визначається вмістом вуглецю в навішуванні 

металу. Тиск вимірюється датчиком 5 і вимірювачем 6. Регулювання витрати 

кисню здійснюється ротаметром 2, який викидає надлишок кисню в атмосферу. 

Вихідний сигнал блоку 7 передає напругу, що відповідає вмісту вуглецю в 

розплаві, в автоматизовану систему управління плавкою. 

 

4.7 Пристрій контролю швидкості зневуглецювання у ванні 

конвертера 

 

Відомий ряд методів контролю швидкості зневуглецювання в процесі 

продувки киснем металу в сталеплавильному агрегаті [75 – 77]. Найбільш 

поширеним з них є метод контролю хімічного складу відхідних з конвертера 

газів [78]. При всій теоретичної простоті методу при реалізації його виникають 

проблеми як точного вимірювання кількості газів, що відходять в місці відбору 

їх на аналіз, так і часового узгодження результатів вимірювання складу і 

кількості газів. Виникають також труднощі експлуатації системи відбору, 

очищення та підготовки газів на аналіз. В результаті все це знижує точність 

контролю швидкості зневуглецювання. 
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Рис. 4.8. Блок-схема пристрою контролю вмісту вуглецю в сталі: 

1  муфельна піч; 2  ротаметр; 3  посудина із лугом;                  

4  калібрована сосуд; 5 датчик тиску; 6  вимірювач тиску;       

7  обчислювальний блок; 8  запірний вентиль;  9  регулюючий 

вентиль.  
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Відомий спосіб контролю швидкості зневуглецювання, заснований на 

розрахунку за результатами вимірювань питомої електропровідності і сили 

струму, індукованого при русі потоку газу в напрямку, перпендикулярному 

його магнітному полю в одній і тій же точці [9]. Недоліком даного способу є 

низька точність контролю, обумовлена труднощами точного вимірювання 

абсолютних значень питомої провідності через вплив магнітного поля. 

Відомо також пристрій, що містить вимірювач електропровідності, у 

вигляді пари електродів, встановлених в ядрі потоку газів, що відходять [79]. 

Недоліком пристрою є складність його реалізації, пов'язана з необхідністю 

створення потужного магнітного поля в газоході. 

Постановка задачі. Метою досліджень є вивчення поведінки газів, що 

відходять, з метою знаходження залежностей параметрів відхідних газів в 

газоході і швидкості зневуглецювання в ванні конвертера. 

Результати досліджень. Поставлена мета досягається тим, що у відомому 

[79] способі контролю швидкості зневуглецювання, заснованого на 

вимірюванні електропровідності ядра потоку газів, що відходять, додатково 

вимірюють температуру відпрацьованих газів, а вимір електропровідності 

здійснюють одночасно в двох точках по ходу потоку газів, що відходять, 

порівнюють їх між собою і з урахуванням отриманих результатів здійснюють 

контроль швидкості зневуглецювання за формулою 

                                            
c ,

( )

kSL
v

Gb t


 
                                                    (4.11) 

де k – коефіцієнт пропорційності, для конвертера 160-т, що дорівнює 

14,633;  

vс – швидкість зневуглецювання, %/хв.;  

S – площа поперечного перерізу газоходу, м
2
;  

G – садка конвертера, т; τ – тривалість продувки, хв.;  

t – температура газу, К;  

∆τ – інтервал часу проходження газом відстані L, м, між точками 

вимірювання, хв.;  

b – коефіцієнт вигару металу, визначається технологічними особливостями 

процесу. 

Для умов продувки 160-т конвертера через 4-х сопловую фурму з кутом 

нахилу сопел до вертикалі 20 
0
                                                       

                                                       ( ) 1 ( ),b b                                                         (4.12) 

де b 0,005 хв
–1

. 

  знаходиться з умови максимуму взаємно кореляційної функції )(R    

                                   
1

2

1 2

1
( ) ( ) ( ) ,R d

T





                                              (4.13) 

де Т – час усереднення, с; 

1 2,    провідність газового проміжку між електродами кожної пари в 

точках 1 і 2 відповідно. 
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Потік конвертерних газів, що відходять, є турбулентним (число 

Рейнольдса для нього 105), тому в ньому існують флуктуації фізичних 

характеристик газу з частотами 50 – 80 Гц. Отже, характерний масштаб 

неоднорідності, м, при швидкостях потоку v = 10 – 20 м/с дорівнює 

                                                   0,2 0,3.
v

l
f

                                                        (4.14) 

Послідовна реєстрація неоднорідності електропровідності газу, що 

рухається, в двох точках, розташованих уздовж потоку на відстані L дозволяє 

визначити його швидкість /L у ядрі. 

Впевнене визначення    кореляційним методом (4.13) можливо при L= (2 

– 3) l , тобто при L = 0,4 – 0,6 м. 

Зв'язок швидкості зневуглецювання металу зі швидкістю потоку 

знаходиться зі співвідношення (4.11). Найбільш точно співвідношення (4.11) 

виконується в ядрі потоку газів, що відходять, при умові збереження 

початкових значень швидкості газів, що виходять з горловини, по всьому ядру 

потоку. 

Використання властивостей електропровідності газів, що відходять, в 

якості носія інформації про швидкість потоку доцільно, по-перше, тому, що 

метод заснований на реєстрації флуктуацій, а амплітуда флуктуацій провідності 

найбільша, по-друге, з точки зору найбільшої простоти її вимірів в локальній 

області – ядрі факела. 

Спосіб здійснюється наступним чином. У ядрі потоку газів, що відходять 

на рівні верхньої частини кесона в точках, розташованих на відстані 0,4 – 0,6 м 

по вертикалі, одночасно вимірюють зміни провідності газу будь-яким відомим 

методом, наприклад, за допомогою електродів, і абсолютні значення 

температури зони з контрольованою електропровідністю. Вимірювання 

температури здійснюють оптичним пірометром. Далі визначають час 

проходження газом відстані між точками, в яких вимірюють провідність 

шляхом порівняння часових залежностей по максимуму взаємно кореляційної 

функції (4.13). І далі за формулою (4.11) знаходять швидкість зневуглецювання. 

Пристрій контролю швидкості зневуглецювання (рис. 4.9) містить дві пари 

електродів 1 і 2, датчик 3 температури газу, вимірювачі 4 і 5 

електропровідності, вимірювач 6 температури, блок 7 порівняння, 

обчислювальний пристрій 8, конвертер 9, кесон 10, ядро факела 11, газохід 12. 

Виходи датчиків електродів 1 і 2, підключені до вимірювачів 4 і 5, вихід 

датчика 3 температури підключено до вимірювача 6, виходи вимірювачів 4 і 5 

електропровідності підключені до входу блоку 7 порівняння, виходи 

вимірювача 6 температури і блоку 7 порівняння підключені до входів 

обчислювального пристрою 8. 
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Рис.  4.10. Схема обчислювального блоку 8 
 

Внутрішня структура обчислювального пристрою 8 (рис. 4.10) містить 

блок 13 ділення, блоки 14 і 15 множення, блок 16 віднімання, генератор 17 

пилкоподібної напруги, блок 18 введення коефіцієнтів, причому блоки 14 – 17 

з'єднані між собою послідовно. Вихід блоку 14 підключений до першого входу 

блоку 13, до другого входу якого підключений блок 18. Вихід блоку 13 є 

виходом обчислювального блоку 8. Вихід блоку 7 порівняння підключений до 

другого входу блоку 14, вихід вимірювача 6 температури підключений до 

другого входу блоку 15. 

 
Рис. 4.11. Вимірювальний електрод 
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Рис. 4.9. Блок-схема пристрою 
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Для спрощення конструкції пристрою вимірювальний електрод виконаний 

у вигляді циліндра, що має поздовжній наскрізний канал 19 (рис. 4.11), який 

представляє собою оптичний канал випромінювання газу для вимірювання 

температури. В оптичному каналі зі сторони, що перебуває поза кесоном 10, 

встановлений датчик 3 температури. Електрод ізольований від кесона 

ізоляторами 20. Для того, щоб оптичний канал і кільцевий зазор між 

електродом і кесоном не заростав, їх продувають повітрям або інертним газом. 

Інформація про електропровідність і температуру газового потоку, що 

знімається за допомогою двох пар електродів 1, 2 і датчика 3 температури і 

вимірювачів 4 – 6 надходить в блок 7 порівняння для отримання величини з 

умов максимуму функції (4.12) і в обчислювальний блок 8 для обчислення vc за 

виразом (4.11). Значення vc передається в регулятор або виводиться на 

індикаторний пристрій. 

Визначення швидкості потоку кореляційним методом дозволяє з високою 

точністю визначити витрату газу при виміряній температурі й розрахувати 

швидкість зневуглецювання. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на включення пристрою 

контролю швидкості зневуглецювання в АСУТП конвертерної плавки. 
 

4.8 Пристрій для контролю рівня ванни конвертера 

 

Рішення завдання синхронізації процесу зневуглецювання і нагрівання 

розплаву в конвертері залежить від достовірної інформації про стан шлаку, що 

в значній мірі визначається рівнем емульгованої ванни в процесі рафінування 

[80]. У діючих цехах рівень ванни в спокійному стані вимірюється один раз в 

зміну за допомогою позначки на металевому штирі, привареному до фурми 

[81]. Відомий метод визначення рівня ванни за допомогою спеціального щупа, 

що заснований на вимірюванні його ходу, який починається від репера до точки 

дотику поверхні металу. Сигнал про проходження реперної позначки 

формується її безконтактною засічкою за допомогою потоку ультразвукових 

коливань, які розповсюджуються від випромінювача до приймача, або лазерної 

установки. Через складність конструктивного рішення вузла введення щупа в 

конвертер метод промислового випробування не проходив [82]. 

Контроль рівня зондом, що занурюється у ванну для вимірювання частки 

вуглецю і температури, до промислового застосування не доведений [83]. 

Найпоширеніший непрямий параметр контролю процесу шлакоутворення і 

пов'язаного з ним рівня емульгованої ванни – акустичний ефект, що виникає в 

порожнині конвертера [84]. Однак на величину цього сигналу значно 

впливають сторонні перешкоди і накладення спектрів шуму від продувки на 

сусідньому конвертері. Крім того, зношення футерівки горловини конвертера, 

зміна геометричних параметрів футерування реторти і сопел фурми по ходу 

кампанії істотно спотворюють акустичну картину. 

Важливе місце серед параметрів контролю конвертерного процесу займає 

електропровідність ланцюга фурма-ванна, за величиною якої можна точно 

визначити моменти інтенсивного спінювання ванни, затоплення кисневої 
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фурми і осідання ванни нижче зрізу фурменого кінцевика. Вимірюючи 

електропровідність, можна контролювати висоту фурми над поверхнею 

спокійного металу, що дуже важливо для нормального ведення процесу, і без 

запізнювання визначити момент запалювання плавки [85]. Однак провідність 

цього ланцюга технічно важко контролювати в промислових умовах, так як 

підтримувати електричний опір ізоляції на необхідному рівні в умовах великої 

запиленості конвертерного цеху досить складно. Крім того, сигнал провідності 

спотворюється впливом газової й хімічної ЕРС конвертерної ванни. 

Контроль рівня ванни на основі методу гальвано-термічного ефекту [85] 

пов'язаний з впливом присутньої неконтрольованої інформації, що вносить 

великі перешкоди в прогнозування викидів метало-шлако-газової емульсії. 

Дослідженнями доведено, що коливання швидкості зневуглецювання 

ванни призводять до зміни тиску газів в порожнині конвертера, яке передається 

по газовідвідному тракту. Використовуючи термодинамічні залежності від 

квазістаціонарного процесу при допущенні ізохорності реакції горіння, можна 

отримувати ампдітудні характеристики коливань тиску газів. 

Відповідно до першого закону термодинаміки   

                                                       ∆𝑄 = ∆𝑈,                                                        (4.15) 

де ∆𝑄 − теплота, що підводиться до робочого тіла, кДж;  

∆𝑈 − зміна внутрішньої енергії робочого тіла, кДж. 

Крім того, тепловиділення в системі протягом одного циклу коливання 

можна визначити як 

                                                        ∆𝑄 =
𝑞𝑈𝑚

𝑓
,                                                      (4.16) 

де 𝑞 − питома теплота згоряння палива, кДж/кг (для газоподібного палива 

при нормальних умовах); 

𝑈𝑚 − витрати палива кг/с; 

𝑓 − частота коливань тиску газу, Гц. 

Відповідно до теорії класичної статистики Максвелла зміна внутрішньої 

енергії газу може бути визначена за формулою 

                                                   ∆𝑈 =
𝑚

𝜇
∙

𝑖

2
𝑅∆𝑇,                                                  (4.17) 

де 𝑚 − маса газу, кг;  

𝜇 − молярна маса газу, кг/моль;  

𝑖 − з урахуванням коливальних число ступенів свободи руху однієї 

молекули газу;  

∆𝑇 − вимірювання температури газу, К;  

𝑅 − універсальна газова постійна, що дорівнює 8,314 кДж / (кмоль 
.
 К). 

Для опису стану реального газу при низькому тиску і високих 

температурах, що має місце в киснево-конвертерному процесі, можна 

використовувати рівняння Менделєєва-Клапейрона 

                                                     ∆𝑃𝑉 = 103 𝑚

𝜇
𝑅∆𝑇,                                           (4.18) 

де ∆𝑃 − амплітуда коливань тиску газів, Па;  

𝑉 − об’єм газу, м
3
. 
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Використовуючи (4.15) – (4.18), отримують вираз для амплітуди коливань 

тиску газу 

                                                          ∆𝑃 = 2 ∙ 103 𝑞𝑈𝑚

𝑖𝑉𝑓
.                                        (4.19) 

Вважаючи, що під час продувки конвертера виділяються тільки 

вуглецьвміщуючі гази СО та СО2 для кисневого конвертера вираз (4.19) можна 

перетворити  

                                ∆𝑃к =
2∙103[𝛾𝐶𝑂𝑞𝐶𝑂+(1−𝛾𝐶𝑂)𝑞𝐶𝑂2]𝑉𝑐

[𝛾𝐶𝑂𝑖𝐶𝑂+(1−𝛾𝐶𝑂)𝑖𝐶𝑂2](𝑉к−𝑉в)𝑓к
,                                 (4.20) 

де ∆𝑃к − амплітуда коливання тиску газів в робочому просторі конвертера, 

Па;  

𝛾𝐶𝑂 − ступінь окислення вуглецю до СО в порожнині конвертера, що 

визначається як об'ємна частка окису вуглецю в конвертерних газах; 

𝑞𝐶𝑂, 𝑞𝐶𝑂2
− питомі теплові ефекти реакції горіння вуглецю ванни з участю 

холодного кисню відповідно до СО і СО2, що дорівнюють 10460 і 31250 Дж/кг;  

𝑉𝐶 − швидкість вигоряння вуглецю у ванні конвертера, кг/с; 

 𝑖𝐶𝑂, 𝑖𝐶𝑂2
− з урахуванням коливальних число ступенів свободи руху однієї 

молекули відповідно окису і двоокису вуглецю, що дорівнює 6 і 8;  

𝑉к, 𝑉в − обсяги відповідно внутрішньої порожнини конвертера і ванни, м
3
;  

𝑓к − частота коливань руху газів в конвертері, Гц. 

Позначивши 

                                                      𝑉св = 𝑉к − 𝑉в                                                     (4.21) 

де 𝑉св − вільний обсяг конвертера, м
3
, 

отримуємо 

               𝑉св =
2∙103[𝛾𝐶𝑂𝑞𝐶𝑂+(1−𝛾𝐶𝑂)𝑞𝐶𝑂2]𝑉𝑐

[𝛾𝐶𝑂𝑖𝐶𝑂+(1−𝛾𝐶𝑂)𝑖𝐶𝑂2]∆𝑃к𝑓к
=

2∙103[𝛾𝐶𝑂(𝑞𝐶𝑂−𝑞𝐶𝑂2)+𝑞𝐶𝑂2]𝑉𝐶

[𝛾𝐶𝑂(𝑖𝐶𝑂−𝑖𝐶𝑂2)+𝑖𝐶𝑂2]∆𝑃к𝑓к
.            (4.22) 

Ступінь окислення вуглецю до СО в порожнині конвертера визначаємо за 

результатами хімічного аналізу газів, що відходять в газоході, й повітрі 

𝛾𝐶𝑂 =
𝑣𝐶𝑂к

𝑣𝐶𝑂2к+𝑣𝐶𝑂к

=
𝐶𝑂г𝑣г+2(𝑂2в𝑣в−𝑂2г𝑣г)

𝐶𝑂г𝑣г+𝐶𝑂2г𝑣г
,                          (4.23) 

де 𝑣𝐶𝑂к
, 𝑣𝐶𝑂2к

, 𝑣в, 𝑣г − витрата відповідно СО і СО2, з конвертерними 

газами, що відходять, повітря, що підсмоктується в газохід і газів, що 

відходять, при нормальних умовах, м
3
/хв.;  

𝐶𝑂г, 𝐶𝑂2г, 𝑂2г, 𝑂2в − вміст відповідно окису, двоокису вуглецю і кисню в 

газах і кисню в повітрі, %. 

Швидкість вигоряння вуглецю у ванні визначаємо 

𝑉𝐶 = 0,00536
𝐶𝑂г+𝐶𝑂2г

60
𝑣г.                                       (4.24)       

Витрати газів, що відходять, і повітря, що відсмоктується, визначаємо по 

балансу аргону і азоту в дутті, повітрі та газів, що відходять з конвертера 

𝑣г =
𝐴𝑟в𝑁2д−𝐴𝑟д𝑁2в

𝐴𝑟в𝑁2г−𝐴𝑟г𝑁2в
𝑣д,                                           (4.25) 

                                           𝑣в =
𝐴𝑟г𝑁2д−𝐴𝑟д𝑁2г

𝐴𝑟в𝑁2г−𝐴𝑟г𝑁2в
𝑣д,                                          (4.26) 
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Рис. 4.12. Схема конвертера 

з геометричними розмірами 

де 𝐴𝑟в, 𝐴𝑟г, 𝐴𝑟д, 𝑁2в, 𝑁2г, 𝑁2д − вміст відповідно аргону і азоту в повітрі, 

газах і дутті, %;  

vд – витрата дуття, при нормальних умовах, м
3
/хв. 

Підставляючи (4.23) – (4.26) в 4.22, отримуємо  

𝑉св =
2∙103[

𝐶𝑂г𝑣г+2(𝑂2в𝑣в−𝑂2г𝑣г)

𝐶𝑂г𝑣г+𝐶𝑂2г𝑣г
𝑞𝐶𝑂+(1−

𝐶𝑂г𝑣г+2(𝑂2в𝑣в−𝑂2г𝑣г)

𝐶𝑂г𝑣г+𝐶𝑂2г𝑣г
)𝑞𝐶𝑂2]

[
𝐶𝑂г𝑣г+2(𝑂2в𝑣в−𝑂2г𝑣г)

𝐶𝑂г𝑣г+𝐶𝑂2г𝑣г
𝑖𝐶𝑂+(1−

𝐶𝑂г𝑣г+2(𝑂2в𝑣в−𝑂2г𝑣г)

𝐶𝑂г𝑣г+𝐶𝑂2г𝑣г
)𝑖𝐶𝑂2]∆𝑃к𝑓к

0,00536
𝐶𝑂г+𝐶𝑂2г

60
∙

𝐴𝑟в𝑁2д−𝐴𝑟д𝑁2в

𝐴𝑟в𝑁2г−𝐴𝑟г𝑁2в
𝑣д.  

                                                                                                                                                     (4.27) 

З метою отримання більш високого сигналу амплітуду коливань тиску 

газів в конвертері вимірюють на резонансній частоті. 

Знаючи вільний обсяг конвертера, визначимо рівень ванни. Вільний обсяг 

конвертера (рис. 4.12), коли рівень ванни знаходиться нижче верхньої конічної 

частини конвертера 

𝑉св =
1

3
𝜋ℎв.ч(𝑅г

2 + 𝑅г𝑅 + 𝑅2) + 𝜋𝑅2(ℎсв
′ − ℎв.ч),                          (4.28) 

де ℎв.ч − висота верхньої порожнини конвертера, м; 

Rг – радіус горловини конвертера (приймаємо постійним по ходу кампанії 

футерування), м; 

R – внутрішній радіус циліндричної частини конвертера по ходу кампанії 

футе рівки, м; 

ℎсв
′ − висота вільного об'єму конвертера, м. 

З формули (4.28) отримуємо 

         ℎсв
′ =

𝑉св−
1

3
𝜋ℎв.ч(𝑅г

2+𝑅г𝑅−2𝑅2)

𝜋𝑅2
.             (4.29) 

У разі, коли рівень ванни знаходиться 

вище циліндричної частини порожнини 

конвертера, вільний обсяг представляє 

усічений конус. Враховуючи те що 

               
ℎсв

′′

𝑅1−𝑅г
=

ℎв.ч

𝑅−𝑅г
,                    (4.30) 

де ℎсв
′′ − висота вільного об'єму 

конвертера для випадку, коли рівень ванни 

вище циліндричної частини порожнини, м; 

R1 – радіус верхньої конічної частини 

конвертера в перерізі, що відповідає 

позначці рівня ванни, м,  

отримаємо 

         𝑅1 = 𝑅г +
ℎсв

′′

ℎв.ч
(𝑅 − 𝑅г);           (4.31)  

                             𝑉св =
𝜋

3
[

(𝑅−𝑅г)2

ℎ2
(ℎсв

′′ )3 +
3𝑅г(𝑅−𝑅г)

ℎв.ч
(ℎсв

′′ )2 + 3𝑅г
2ℎсв

′′ ];             (4.32) 

                                        ℎсв
′′ = √(

𝑅гℎв.ч

𝑅−𝑅г
)3 +

3𝑉свℎв.ч
2

𝜋(𝑅−𝑅г)2

3
−

𝑅гℎв.ч

𝑅−𝑅г
.                             (4.33)  

Після нескладних перетворень формул (4.29) – (4.33) отримаємо 

залежність для визначення рівня ванни конвертера 
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𝑉св−

1

3
𝜋ℎв.ч(𝑅г

2+𝑅г𝑅−2𝑅2)

𝜋𝑅2
. 

якщо 𝑉св −
1

3
𝜋ℎв.ч(𝑅г

2 + 𝑅г𝑅 + 𝑅2) ≥ 0 

                         √(
𝑅гℎв.ч

𝑅−𝑅г
)3 3𝑉свℎв.ч

2

𝜋(𝑅−𝑅г)2

3
−

𝑅гℎв.ч

𝑅−𝑅г
.                   

якщо 𝑉св −
1

3
𝜋ℎв.ч(𝑅г

2 + 𝑅г𝑅 + 𝑅2) < 0 

Для визначення внутрішнього радіусу циліндричної частини конвертера по 

ходу кампанії футерування геометрію реального футерування конвертера 

моделюємо еквівалентною циліндричною стінкою з осьовою симетрією (R = 0). 

Довжину еквівалентного циліндра L, м, і його внутрішній радіус футерування 

на початку кампанії R0, м, визначаємо з елементарних співвідношень: 

𝐿 =
0,5𝑆н

𝜋𝑅н
;                                                        (4.35) 

𝑅0 = 0,5√4𝑅н.ф
2 −

4𝑉ф|𝑁=0

𝜋𝐿
,                                   (4.36)   

де 𝑆н − сумарна площа зовнішньої поверхні кожуха, м;  

Rн, Rнф – зовнішні радіуси циліндричної частини кожуха і футерування, м; 

𝑉ф|𝑁=0 − обсяг нової футерівки, м
3
. 

При експлуатації конвертера робоча поверхня футерівки піддається 

високотемпературному хімічному і механічному впливу метало-шлако-газової 

емульсії, що призводить до зносу цегли. Приймаючи рівномірне по масі 

зношення футерівки на плавку по ходу кампанії 

  𝑔ф̅̅̅̅ =
100

𝑚ч̅̅ ̅̅
 
𝑑𝑚ф

𝑑𝑁
                                                      (4.37) 

і представляючи елементарну масу розмитої футерівки через зміну 

геометричних розмірів еквівалентної циліндричної порожнини 

𝑑𝑚ф = 2 ∙ 10−3𝜋𝑅𝐿𝜌ф𝑑𝑅,                                   (4.38) 

інтеграцією рівняння (4.37) в межах (R0, R) і (0, N) знаходимо закон руху 

фронту зношення внутрішньої поверхні порожнини 

                                                 𝑅 = √𝑅0
2 −

10𝑔ф̅̅ ̅̅ ∙𝑚ч̅̅ ̅̅ 𝑁

𝜋𝐿𝜌ф
,                                           (4.39) 

де 𝑔ф̅̅̅̅ − питомий середній масовий знос футерівки за плавку, кг/100 кг 

чавуну;  

𝑚ч̅̅ ̅̅ − середня на плавку маса чавуну, т;  

𝜌ф − щільність футерування, кг/м
3
. 

Після проведення операції торкретування внутрішній радіус циліндричної 

частини конвертера з урахуванням зношення футерівки по ходу її кампанії 

визначаємо по контрольному виміру рівня ванни після завантаження 

металошихти (спокійній ванни) 

Металлошихта займає обсяги в нижній частині конвертера і ділянки 

циліндричної порожнини конвертера 

                                            𝑚 = 𝜌(𝑉н.ч + 𝑉ц),                                              (4.40) 

 (4.34) 
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де 𝑚 − маса металошихти, т; 

𝜌 − щільність рідкого металу; 

𝑉н.ч, 𝑉ц − обсяги відповідно нижньої частини порожнини конвертера і 

металу в циліндричній порожнині конвертера, м
3
. 

Величину Vц визначаємо як 

                                                      𝑉ц = 𝜋𝑅2ℎ,                                                       (4.41) 

де ℎ − висота металошихти в циліндричної порожнині конвертера, м, яку 

можна знайти за формулою 

                                                 ℎ = ℎк − ℎсв
′ − ℎн.ч.                                             (4.42) 

Тут ℎн.ч − висота нижньої частини порожнини конвертера, м. 

Висоту вільного об'єму конвертера, м, контролюємо за інформацією 

 ℎсв
′ = 𝐻общ − 𝐻г,                                               (4.43) 

де 𝐻общ − значення ходу фурми від її вихідного верхнього положення до 

рівня спокійної ванни, м;  

𝐻г − значення ходу фурми від її вихідного верхнього положення до кромки 

горловини конвертера в його робочому положенні, м. 

Контроль величини Hобщ заснований на відомому ефекті зміни різниці 

температури охолоджуючої води в момент занурення фурми з газової фази в 

рідку. 

Підставляючи формули (4.40) – (4.43) у вираз (4.39) отримуємо 

𝑚 = 𝜋𝜌𝑅2(ℎк − 𝐻общ + 𝐻г − ℎн.ч) + 𝜌𝑉н.ч.                        (4.44) 

Враховуючи те, що 𝑚 = 𝑚л + 𝑚ч, перетворенням рівняння (4.44) 

отримуємо 

𝑅 = √
𝑚л+𝑚ч−𝜌𝑉н.ч

𝜋𝜌(ℎк−𝐻общ+𝐻г−ℎн.ч)
.                                             (4.45) 

Пристрій для контролю рівня ванни конвертера (рис. 4.13) працює в такий 

спосіб. З моменту початку продувки кисню через фурму сигнал про тиск газів в 

робочому просторі конвертера надходить від датчика 1, посилюється в 

попередньому підсилювачі 2 і надходить на низькочастотний фільтр 3, який 

виділяє спектр частот, відповідних резонансній частоті вільного об'єму 

конвертера. Сигнал з виходу фільтра низьких частот 3 надходить на вхід блоку 

4 автоматичного регулювання підсилення, на виході якого виходить сигнал 

постійної амплітуди зі спектром частот, що відповідають резонансній частоті 

вільного об'єму конвертера. На змішувач 5 надходить сигнал з виходу блоку 4 

автоматичного регулювання підсилення і сигнал, що виробляється гетеродином 

6. Різниця частот цих сигналів проходить через смуговий фільтр 7, посилюється 

підсилювачем 8 і випрямляється детектором 9. З виходу детектора 9, сигнал, що 

пропорційний частоті коливання газів в конвертері, надходить в блок 11 

множення. Напруга з виходу попереднього підсилювача 2 надходить на вхід 

блоку 10 визначення амплітуди коливань тиску газів в конвертері, вихідна 

напруга якого надходить на вхід блоку 11 множення. 

Вихідний сигнал, що пропорційний значенню ступеня окислення вуглецю 

до СО в порожнині конвертера, надходить з блоку 15 на вхід блоку 14 
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множення, вихідна напруга якого, що пропорційна значенню 𝛾СО(𝑖𝐶𝑂 − 𝑖𝐶𝑂2
), 

надходить на вхід блоку 13 додавання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихідна напруга від блоку 13 додавання, що пропорційна сумі 𝛾СО(𝑖𝐶𝑂 −

𝑖𝐶𝑂2
) + 𝑖𝐶𝑂2

, надходить на другий вхід блоку 12 множення. Вихідний сигнал, що 

пропорційний значенню ступеня окислення вуглецю до СО в порожнині 

конвертера надходить від блоку 15 на вхід блоку 16 множення, вихідна напруга 

якого пропорційна виразу 𝛾СО(𝑞𝐶𝑂 − 𝑞𝐶𝑂2
). Вихідна напруга блоку 17 

додавання, що пропорційна виразу 4 ∙ 103[𝛾СО(𝑞𝐶𝑂 − 𝑞𝐶𝑂2
) + 𝑞𝐶𝑂2

], надходить 

на блок 18 множення, в який одночасно надходить з блоку 19 сигнал, що 

пропорційний швидкості зневуглецювання ванни. 

Вихідна напруга з блоку 18 множення надходить в блок 20 ділення на 

другий вхід якого одночасно надходить вихідна напруга від блоку 12 

множення. 

38 38 3 2 4 5 6 1 

38 38 9 8 10 11 12 7 

38 38 15 14 16 17 18 13 

38 38 27 26 28 29 30 25 

38 38 33 32 34 35 36 31 

37 38 

38 38 21 20 22 23 24 19 

Рис. 4.13. Блок-схема пристрою для контролю рівня ванни в конвертері 
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Таким чином, на виході блоку 20 ділення отримують напругу, що 

пропорційна значенню Vсв, відповідно до виразу (4.27). Ця напруга надходить 

на блок 21 порівняння, на другий вхід якого від блоку 37 надходить напруга, 

що пропорційна виразу 
1

3
𝜋ℎв.ч(𝑅г

2 + 𝑅г𝑅 + 𝑅2). При виконанні умови 𝑉св ≥
1

3
𝜋ℎв.ч(𝑅г

2 + 𝑅г𝑅 + 𝑅2) на виході блоку 21 порівняння з'являється нульовий 

сигнал, який інвертується в блоці НІ 22 і відкриває ключ 23. Напруга, що 

пропорційна значенню 𝑉св, з виходу блоку 20 ділення надходить на блок 27 

ділення, вихідна напруга якого, що пропорційна значенню 𝑉св /𝑅2, надходить на 

блок 28 додавання. З виходу блоку 28 напруга, що пропорційна різниці 𝑉св /
𝑅2 −∝1, надходить через ключ 23 і блок АБО 25 на блок 26 додавання (тут 

∝1= 𝜋ℎв.ч(𝑅г
2 + 𝑅г𝑅 − 2𝑅2)/(3𝑅2)). При виконанні умови 𝑉св <

1

3
𝜋ℎв.ч(𝑅г

2 +

𝑅г𝑅 + 𝑅2) на виході блоку 21 порівняння з’являється  одиничний сигнал, який 

відкриває ключ 24. Напруга, що пропорційна параметру 𝑉св , з виходу блоку 20 

ділення надходить на блок 29 множення, вихідна напруга якого пропорційна 

виразу ∝2 𝑉св  (тут ∝2=  3ℎв.ч
2

 
/𝜋(𝑅 − 𝑅г )2. Вихідна напруга блоку 29 множення 

надходить на блок 30 додавання, вихідна напруга якого, що пропорційна сумі 

∝3 + ∝2 𝑉св , надходить в блок 31 вилучення кореня (тут ∝3= [(𝑅гℎв.ч/(𝑅 −

𝑅г )3]). З виходу блоку 31 напруга, що пропорційна виразу √∝1+∝2 𝑉св
3

, 

надходить на блок 32 додавання, з виходу якого напруга, пропорційна виразу 

(∝3 + ∝2 𝑉св )(1/3∝4) (тут ∝4= 𝑅гℎв.ч/((𝑅 − 𝑅г )), надходить через ключ 24, 

блок АБО 25 на блок 26 додавання, в якому відбувається визначення параметра 

hв за формулою (20). Значення hв фіксується реєструючим приладом 38. 

Блок 10 визначення амплітуди коливань тиску газів в конвертері (рис. 4.14) 

працює в такий спосіб. 

Сигнал з виходу попереднього підсилювача 2 надходить на вхід вузла 39 

порівняння, на другий вхід якого надходить напруга з вузла 44 пам'яті (в 

даному випадку напруга відповідає нульовому значенню). Тоді з виходу вузла 

39 порівняння знімається напруга, що відповідає одиничному значенню, яка 

відкриває ключ 40. Ключ 40 пропускає сигнал з попереднього підсилювача 2 на 

вхід вузла 44 пам'яті. Сигнал затримується в вузлі 43 затримки. При зміні тиску 

газу в бік збільшення описаний цикл повторюється і нове значення записується 

в вузлі 44 пам'яті. При зміні тиску в газоході в сторону зменшення напруга, яка 

надходить з вузла 44 на вхід вузла 39 порівняння, буде вищою, ніж напруга з 

попереднього підсилювача 2, і на виході вузла 39 з'являється напруга, що 

відповідає нульовому значенню. Ключ 40 залишається замкненим, і значення 

напруги, що записане в вузлі 44 пам'яті, не змінюється. Таким чином, в вузлі 44 

пам'яті фіксується величина напруги, що відповідає максимальному тиску газів. 

Аналогічно працює ланцюг: вузол 41 порівняння – ключ 42 – вузол 48 

затримки, вузол 49 пам'яті, але при цьому на вхід завдання вузла 39 порівняння 

підключений сигнал з попереднього підсилювача 2, а на параметричний вхід – 

напруга з вузла 49 пам'яті. 
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Таким чином, в вузлі 49 пам'яті записується значення, що відповідає 

мінімальному значенню тиску газів. Напруга з виходу вузлів 44 і 49 пам'яті 

підсумовується в вузлі 54 додавання. У момент появи напруги, що відповідає 

нульовому значенню на виході вузла 39 порівняння (після досягнення 

максимального значення тиску), на виході вузла 45 диференціювання 

з'являється напруга, яка через вузол 51 АБО і вузол 52 затримки відкриває ключ 

53. Теж відбувається при появі напруги, що відповідає нульовому значенню на 

виході вузла 41 порівняння (після досягнення мінімального значення тиску). У 

ці моменти скидається колишнє значення у вузлі 55 пам'яті, а нове значення з 

виходу вузла 54 додавання, що пропорційне подвійному значенню амплітуди 

зміни сигналів тиску газів в конвертері, переписується в вузол 55 пам'яті. Після 

цього відбувається скидання колишнього значення або у вузлі 44 пам'яті або в 

49. При появі сигналу на виході вузла 47 диференціювання через вузол 46 

затримки скидається вузол 44 пам'яті, а при появі сигналу на виході вузла 45 

диференціювання через вузол 50 затримки скидається вузол 49 пам'яті. 

Блок 15 визначення ступеня окислення вуглецю до СО в порожнині 

конвертера працює наступним чином (рис. 4.15). 

Сигнал, що пропорційний вмісту СО2 у відхідних газах, надходить з 

аналізатора 56 на вузол 58 додавання. Туди ж одночасно надходить сигнал від 

аналізатора 57 вмісту СО у відхідних газах. З виходу вузла 58 додавання на вхід 

вузла 61 ділення надходить сигнал, що пропорційний сумі СОг + СО2г. Сигнал, 

пропорційний вмісту О2 в газах, надходить з аналізатора 59 в вузол 60 

додавання, куди одночасно надходить сигнал від аналізатора 57 вмісту СО у 

відхідних газах. З виходу вузла 60 додавання на другий вхід вузла 61 ділення 

надходить сигнал, що пропорційний виразу 𝐶𝑂г𝑣г + 2(𝑂2в𝑣в − 𝑂2г𝑣г). З виходу 

вузла 61 ділення знімається напруга, що пропорційна виразу (4.23), яка через 

вузол розмноження сигналів надходить до блокам 14 і 16. 

Блок 19 визначення швидкості зневуглецювання ванни (рис. 4.15) працює в 

такий спосіб. 

39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 

Від блока 2 

До блоку 

11 

Рис. 4.14. Схема блоку визначення амплітуди коливань тиску газів в 

конвертері 
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Сигнал, що пропорційний вмісту азоту і аргону, надходить відповідно з 

аналізаторів 63 і 64 в вузол 65 додавання, вихідна напруга якого пропорційна 

виразу 𝐴𝑟в𝑁2д − 𝐴𝑟д𝑁2в (значення параметрів 𝐴𝑟в и 𝑁2в приймаються 

постійними і вводяться в вузол додавання у вигляді масштабних коефіцієнтів). 

Аналогічно сигнал, що пропорційний вмісту азоту і аргону в відведених газах, 

надходить відповідно з аналізаторів 66 і 67 в вузол додавання 68, вихідна 

напруга якого пропорційна виразу 𝐴𝑟в𝑁2г − 𝐴𝑟г𝑁2в. Вихідна напруга вузла 69 

ділення, пропорційна виразу 
𝐴𝑟в𝑁2д−𝐴𝑟д𝑁2в

𝐴𝑟в𝑁2г−𝐴𝑟г𝑁2в
, надходить на вхід вузла 70 

множення, на який надходить сигнал про витрату дуття vд. Вихідна напруга 

вузла 70, що пропорційна параметру vг, надходить на вузол 72 множення, 

вихідна напруга якого пропорційно VC за формулою (4.24). 

Випробування макета, що реалізує технічне рішення показало, що 

використання пристрою для контролю рівня ванни в конвертері дозволяє 

здійснити контроль процесу з більш високою точністю (число плавок, що 

випускаються з першого повалення, зростає на 5 %), що знижує собівартість 

сталі й підвищує її якість. 

 

Висновки 

1. При прогнозуванні температури ванни за вимірюванням температури в 

двох точках футерівки значення методичної похибки внаслідок відтоку теплоти 

по термоелектродам в 2 – 3 рази перевищує інструментальну похибку 

термоелектричного комплекту [65]. 

2. Зважування шляхом установки масовимірювачів, що працюють на стиск 

між опорами й підшипниками цапф викликає значні труднощі при монтажі та 

обслуговуванні датчиків, чутливість яких через велике співвідношення маси 

порожнього конвертера і завантажуваних компонентів істотно знижується. 

Дослідження поздовжніх деформацій опорних конструкцій показало, що 
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Рис. 4.15. Схема блоку визначення швидкості 

зневуглецювання ванни конвертера 
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здійснювати контроль навантаження на опорних конструкціях, не порушуючи 

їх цілісності, методично вигідніше. Крім того, датчик вимірювання поздовжніх 

деформацій може встановлюватися на опорах без зупинки конвертера, що 

значно спрощує монтаж і обслуговування. 

3. Для вимірювання теплового потоку на водоохолоджувані елементи 

доцільно використовувати пристрій, що містить диференціальну термопару, 

гарячі спаї якої поміщені в трубопровід води, що виходить з 

водоохолоджуваного елемента, а холодні – , в який вода 

входить. Додатково пристрій забезпечений холодильниками, з'єднаними з 

робочими спаями термопари в обох трубопроводах. 

4. Кількість чавуну в міксері можна визначити по куту повороту 

останнього для зливу металу в момент появи (зникнення) струменя чавуну. При 

цьому кількість чавуну залежить також від внутрішньої геометрії міксера, яка 

поступово змінюється у зв'язку із зносом футерівки. Зношування футерівки, 

зменшуючи масу міксера, змінює струм навантаження на двигун приводу. 

5. Для вимірювання середнього вмісту вуглецю, що зливається із міксера, 

можна використовувати інформацію про в’язкість чавуну, непрямий вимір якої 

відбувається шляхом виміру кута наклону міксера при зливі чавуна в ківш. 

6. Визначення швидкості потоку кореляційним методом дозволяє з 

високою точністю визначити витрату газу при виміряній температурі і 

розрахувати швидкість зневуглецювання. 

7. Використання пристрою для контролю рівня ванни в конвертері шляхом 

вимірювання амплітуди  флюктуацій тиску в конвертері й газоході дозволяє 

здійснити контроль процесу з більш високою точністю (число плавок, що 

випускаються з першого повалення, зростає на 5 %), що знижує собівартість 

сталі й підвищує її якість. 
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5 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНВЕРТЕРНОЮ ПЛАВКОЮ 

 

5.1 Організація бази даних і форми представлення звітних документів 

в АСКТП конвертерної плавки 

 

База даних АСКТП – це організована сукупність даних в пам'яті ЕОМ, що 

призначена для тривалого зберігання і постійного використання незалежно від 

прикладних програм. Система інформаційних масивів, організованих в базі 

даних, становить банк даних. З огляду на те, що при капітальному ремонті 

агрегатів конвертерного цеху вони забезпечуються системами автоматизації, 

важливо адаптувати програмне забезпечення їх до існуючої бази даних. Також 

важливо, щоб база даних конвертерного цеху була сумісна з базами даних АСУ 

комбінату і суміжних цехів. Ігнорування цього створює великі труднощі в 

передачі інформації між окремими системами [87, 88]. 

Постановка задачі. Метою досліджень є підвищення якості управління 

конвертерного цеху за рахунок вибору раціональної форми подання звітних 

документів. 

Результати досліджень. Опис кожного параметра містить найменування та 

умовне позначення на схемі алгоритму, тип (двійковий, символьний) і формат 

(ціла, з плаваючою комою), величини, мінімальне, максимальне і середнє 

значення, періодичність оновлення інформації, спосіб організації контролю 

обчислень. 

Організація масивів інформації проводиться в табличній формі за графами 

призначення масиву, число записів і реквізитів, номер реквізиту в запису, опис 

реквізиту, тип, формат, діапазон зміни і застосування в масивах оперативної 

пам'яті й на зовнішніх носіях. 

На рис. 5.1 представлена структурна схема інформаційної бази АСУТП (1), 

що складається з позамашинної (2) і всерединімашинної (3) інформаційних баз 

[89]. Позамашинне інформаційне забезпечення включає в себе: класифікацію 

(4) у напрямку руху (5), способу отримання (6), періодичності (7), участі в 

процесі управління (8) і стабільності інформації (9), яка, в свою чергу, ділиться 

на умовно-постійну (10) і змінну (11); кодування інформації (12), порядкове 

(13), серійне (14) і комбіноване (15); нормативно-довідкова інформація (НДІ) 

(16), що підрозділяється на конструкторську (17), технологічну (18) і технічну 

(19); нормативно-оперативну документацію (20) з ведення (21), зберігання (22) і 

внесення (23). 

При великому обсязі позамашинну інформацію групують за класами, де 

для кожного з них складають переліки інформації, так звані класифікаторами, 

які є важливою передумовою для раціональної організації бази, так як слугують 

обґрунтуванням вибору носіїв інформації і методів її обробки, зберігання, 

оновлення, пошуку і видачі. 

ЕОМ сприймає, обробляє, здійснює пошук і видачу інформації тільки в 

закодованому вигляді. Якщо обсяг інформації невеликий, то кодування полягає 

в привласненні кожному поняттю або показнику якогось цифрового, літерного 
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або змішаного одно- або багатозначного індексу, званого кодом. Порядкова 

система кодування замінює перелік предметів або понять порядковими 

номерами. Серійну систему кодування використовують для кодування 

складних номенклатур, виділяючи кожній групі кодованих об'єктів певну серію 

номерів із запасом вільних. Комбіновану систему застосовують для кодування 

виробів. 

Всерединімашине інформаційне забезпечення (3) включає масиви даних на 

машинних носіях (24) і програми (25) по організації (26), накопичення (27), 

ведення (28) і доступу до даних (29). 

Основний масив бази всерединімашинної інформації формується з 

вхідного масиву після первинної його переробки і масиву, отриманого в 

результаті рішення функціональних завдань. 

Послідовність процедур створення і ведення всерединімашинної 

інформаційної бази полягає в наступному: 

1) вибір машинних носіїв інформації; 

2) поділ інформації на масиви; 

3) встановлення зв'язку між масивами; 

4) розробка програм організації, накопичення, ведення і доступу до даних. 

Для захисту інформації при відмовах передбачається дублювання 

всерединімашинної бази на машинних носіях. 

Типовою операцією при документуванні є реєстрація дати, поточного 

астрономічного часу (ч-хв.-с), кодів точки вимірювання і об'єкта, найменування 

параметра, поточного його значення, одиниці виміру. Перераховані реквізити 

повинні бути заздалегідь введені в форму документа. 
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Рис. 5.1. Структурна схема побудови інформаційної бази АСУТП 
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Для АСУТП конвертерної плавки на ВАТ «МК комбінат "Азовсталь"» з 

використанням ПЕОМ РС/АТ створена всерединімашина інформаційна база 

даних технологічних параметрів, що дозволяє оперативно аналізувати хід 

процесу, керувати роботою цеху, формувати добові, місячні й квартальні звіти, 

а також звіти за запитом [90]. База даних представлена у вигляді масиву 

інформації: дата, цехової номер плавки, маса брухту і чавуну на плавку, код і 

маса сипучих матеріалів в добавці, положення продувної фурми, тиск і витрата 

кисню, його обсяг за продування, номер по порядку додувки, положення фурми 

і обсяг кисню, продутого протягом додувки, номер по порядку повалення 

конвертера, температура і масова частка компонентів (С, Mn і S) в металі, 

основність і масова частка складових в кінцевому шлаку, вид і маса 

феросплавів, марка сталі, номери зміни і бригади [91]. 

Програмний модуль, який реалізує описану базу даних, складений за 

допомогою інструментального комплексу Paradox. Вихідним документом 

АСУТП конвертерної плавки на ВАТ «МК комбінат "Азовсталь"» є протокол і 

паспорт плавки. Програмний модуль протоколу плавки, написаний на мові 

Visual Basic і працює в середовищі MS-DOS, формує протокол в автоматичному 

режимі на підставі сигналів комплексу технічних засобів (КТС) в темпі з 

подіями, що відбуваються в конвертерному, шихтовому і міксерному 

відділеннях цеху, і здійснює його видачу на екран дисплея і принтер* (табл. 

4.1). 

Всі повідомлення в протоколі супроводжуються ознакою номера 

конвертера (01 або 02). При появі сигналу «Кисневий клапан відкритий» і якщо 

до цього відбувався злив металу (сигнал «Кінець зливу»), в системі 

виробляється повідомлення «Початок продувки». При появі сигналу «Юбка 

опущена» в протоколі формується головка протоколу «Плавка № ..., Футер. № 

..., Дата ... »**. Головка формується також у разі продувки з неповним 

допалюванням, яка триває більше 3 хв., і при відсутності сигналу «Юбка 

опущена». Одночасно фіксуються значення температури і чистоти кисню. У 

період продувки фіксується час початку дачі добавки, хв-с, номер бункера, код і 

маса добавки, т, тиск Р, кгс/см
2
, витрата кисню, м

3
/хв, відстань сопла фурми до 

рівня спокійного металу Н, м. 

Якщо добавка віддана на дно конвертера до початку продувки, то в 

протоколі фіксується нульова відмітка часу. Якщо добавка зважувалася 

порційно, то в протокол заноситься сумарна маса при відкритті промбункера. 

Для протоколювання параметрів дуттєвого режиму визначають 

середньоінтегральні витрати кисню за кожні 15 с, порівнюють їх з останнім 

значенням, зафіксованим у протоколі. Якщо витрата v відрізняється на 50 м
3
/ 

хв., то в протокол заносяться нові значення тиску і витрати кисню і час їх зміни, 

хв-с. Перше значення витрати фіксується після закінчення 60 с продувки. Кожні  

 

 
*При введенні електронного документообігу форми документів замінюються на 

безпапірову технологію звіту. 

**Номера плавки и футерівки відповідного конвертера зростають на одиницю.   
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10 с опитується датчик положення лівої (L) або правої (R) фурми. Якщо 

положення Н відрізняється від останнього фіксованого значення 0,1 м, то в 

протоколі фіксується нове значення положення фурми і час його зміни. 

 

Таблиця 5.1. Протокол конвертерної плавки 

01 Начало продувки Простой 00:23  20:06:16 

01 Р = 20.85   О2:1381        01:00 

01 HL = 4.32        01:00 

01 Известь [13] Б8 9.88      01:09 

01 HL = 3.92        02:00 

01 Известь [13] Б9 4.98      02:47 

01 Плавка № 1505674   Футер. № 207 18-07-2015 

01 HL = 3.50        03:00 

01 HL = 3.20        03:30 

01 Р = 19.89   О2:1330        04:09 

01 HL = 2.80        04:30 

01 HL = 1.92        05:00 

01 Известь [13] Б8 4.84      05:28 

01 HL = 2.16        05:45 

01 HL = 1.97        06:30 

01 Известь [13] Б9  .10      06:47 

01 Р = 19.40   О2:1271        07:00 

01 HL = 2.14        07:00 

01 HL = 1.95        07:30 

01 HL = 2.16        08:15 

01 Известь [13] Б8  2.12      08:20 

01 HL = 2.10        08:45 

01 Р = 18.60   О2:1214        08:57 

01 Р = 18.40   О2:1513        09:06 

01 Р = 18.24   О2:1392        09:15 

01 Р = 17.94   О2:1571        10:09 

01 Р = 17.91   О2:1449        10:18 

01 Известь [13] Б9  1.89      10:37 

01 Известь [13] Б8    .91      10:41 

01 HL = 1.69        11:00 

01 Р = 17.31   О2:1380        12:42 

01 Уголь АС [19] Б10    .08      12:54 

01 Конец продувки V = 17768/13:06  20:19:22 

 Масса чугуна М1  270,0   

 t чугуна М1  1337  20:20:00 

01 t стали  1679  20:21:28 

01 Начало слива        19.10 

01 ТШС [20] Б6  1.49  20:25:53 

01 FeSi 65 % [04] Б1    .56  20:27:12 
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01 Термоотсев [17] Б7    .10  20:27:12 

01 FeMn 70 % [24] Б15    .91  20:28:14 

01 FeSi 65 % [04] Б1    .84  20:28:14 

01  Конец слива Продолж. = 07:30   20:32:56 

 

При появі сигналу «Кисневий клапан закритий» до 11 хвилини продувки 

формується повідомлення «Перер. продув. хв-с». З приходом сигналу 

«Кисневий клапан відкритий» видається повідомлення «Продолж. продувки. 

Простой, хв-с», а таймер перемикається на відлік часу продувки, який 

підсумовується з перерваним значенням. 

Якщо прийшов сигнал «Кисневий клапан закритий» після 11 хвилин 

продувки, то формується повідомлення «Кінець продувки» з фіксацією об'єму 

продутого кисню V, м
3
, тривалість продувки, хв-с, і астрономічного часу, ч-хв-

с. Якщо після цього з'явився сигнал «Кисневий клапан відкритий», то в 

протоколі видається повідомлення «Початок додувки» і відраховується її 

тривалість, хв-с. Через кожні 15 с фіксується значення витрати і тиску кисню, 

положення фурми. Відзначається маса коригувальних добавок вапна, вапняку, 

окатишів, вугілля, твердих шлакових сумішей (ТШС). З приходом сигналу 

«Кисневий клапан закритий» видається повідомлення «Кінець додувки» з 

фіксацією об'єму кисню на додувку, м
3
, тривалості додувки, хв-с, і 

астрономічного часу, ч-хв-с. (Подібним чином в протоколі фіксуються всі 

додувки). 

Після продувки і додувок друкується температура металу, 
0
С, виміряна 

термопарою занурення. При появі сигналу «Слив металла» видається 

повідомлення «Начало слива» із зазначенням часу початку операції (від 

початку продувки), хв-с. По ходу зливу в протоколі фіксується тип і маса 

розкиснювачів і феросплавів, а також час (момент відкриття відповідного 

бункера вагового дозування феросплавів) їх подачі в сталевізний ківш. З 

припиненням зливу видається повідомлення «Кінець зливу» з фіксацією 

тривалості випуску металу, хв-с, і астрономічний час закінчення операції, ч-хв-

с. Після цього починається відлік часу простою агрегату. 

Протоколюються значення маси і температури чавуну* з фіксацією 

астрономічного часу операцій наливу і вимірювання температури. 

Крім плавок валового виробництва, в протоколі відображується 

функціонування АСУТП в налагоджувальному режимі із зазначенням часу 

роботи на ньому. 

На підставі протоколу плавки за допомогою програмного модуля, написа-

ного на мові Visual Basic, автоматично складається паспорт, в якому вказується 

астрономічний час наливу чавуну, початку і кінця продувки, закінчення зливу 

металу з конвертера (кінця плавки). Решта операцій хронометруються від 

початку продувки, хв-с: тривалості продувки, переривань, додувок, випуску 

  

* Супроводжується ознакою номера міксера, з якого зроблений налив чавуну (М1 або 

М2). 
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металу з конвертера і простою агрегату (табл. 5.2). Передбачено запис 

інформації до трьох повалок конвертера, причому в графу температури сталі в 

паспорт заноситься останній вимір термопарою занурення. 

Таблица 5.2. Паспорт конвертерной плавки № 1505674, по футер. № 207 

Дата     18-07-2015 г.    Смена 3    Бригада 3    Мастер Воробьев              Оператор 

Шереметьев 

Марка стали заданная   Rst – Cв08 

 

1 повалка 

2 повалка 

3 повалка 

C 

.04 

T 

1679 

S 

.019 

Mn 

.17 

P 

.008 

N2 

.004 

B 

3.5 

Feоб

щ 

13 

 

Чугун C 

 

Si 

1.02 

Mn 

.6 

P 

.08 

S 

.022 

T 

1328 

Время нал. 

19.28 

Расход Лом 

90 

Кислород. м
3 

17768 

Ч.кислор. 

98.9 

Чугун 

270 

   

Время Простой 

00:23 

Нач.пр 

20:06 

Кон.пр 

20:19 

Продув. 

13:06 

Прерыв Время прерыв. ВН

П 

19:57 

КП 

20:32 

Раскисл. 

и 

сыпучие 

FeSi 

1.2 

Термоотс. 

.1 

Известь 

24.63 

Уголь 

.08 

FeMn 

.91 

ТШС 

1.49 

  

Время 

Известь 

01:09 

9.88 

02:47 

4.98 

05.28 

4.84 

06:45 

.01 

08.20 

2.12 

10.37 

1.89 

10.41 

.91 

  

Время 

Кислород 

Давление 

01:00 

1381 

20.85 

04.09 

1330 

19.89 

07:00 

1271 

19.4 

08.57 

1214 

18.6 

09:06 

1513 

18.41 

09:15 

1392 

18.24 

10:09 

1571 

17.94 

10:18 

1449 

17:9

1 

12:42 

1380 

17.31 

Время 

П.фурмы 

01:00 

4.32 

02:00 

3.92 

03:00 

3.5 

04:30 

2.8 

05:00 

1.92 

05:45 

2 

06:30 

1.97 

07:00 

2.14 

 

1 

додувка 

Кисл. 

П.фурмы 

Расход 

0.15 

1300 

2.00 

Кисл 

0.30 

1400 

2.00 

ород 

.45 

 

 

Изв-ть 

1.15 

 

 

Изв-к 

 

 

 

Окат. 

 

 

 

Уголь 

 

 

 

ТШС 

850 

 

 

Сум. 

0.40 

 

 

Прод. 

2 

додувка 

Кисл. 

П.фурмы 

Расход 

 

 

 

Кислород 

 

 

 

Изв-ть 

 

 

 

Изв-к 

 

 

 

Окат. 

 

 

 

Уголь 

 

 

 

ТШС 

 

 

 

Сум. 

 

 

 

Прод. 

3 

додувка 

Кисл. 

П.фурмы 

Расход 

 

 

 

Кислород 

 

 

 

Изв-ть 

 

 

 

Изв-к 

 

 

 

Окат. 

 

 

 

Уголь 

 

 

 

ТШС 

 

 

 

Сум. 

 

 

 

Прод. 
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Хід дуттєвого режиму відображається виводом з протоколу плавки до 

дев'яти значень витрати і тиску кисню, відстані сопла фурми до рівня 

спокійного металу*, а хід шлакового режиму – виводом до восьми добавок 

вапна. У паспорті зазначається початок переривання продувки («Прерив.») і 

його тривалість, хв-с. Фіксується обсяг кисню на продувку і додувки, маса 

шлакоутворюючих матеріалів, розкиснювачів і феросплавів. Враховуються три 

додувки**, і через кожні 15 с відображається їх дуттєвий режим: витрата кисню 

і положення фурми. Відзначаються сумарна витрата кисню на додувку і 

тривалість останньої. Крім того, фіксуються добавки вапна, вапняку, окатишів, 

вугілля і ТШС. 
 

5.2 Оптимізація собівартості сталі 

 

Н.Н.Перевалов і О.В.Травін [92] показали, що в плавках, що проведені по 

оптимальної технології, забезпечується мінімальна собівартість сталі. Це 

можливо в разі, якщо оптимізація призводить до збільшення виходу придатної 

сталі. Фірма British Steel Corporation використовувала для виплавки найбільш 

рентабельної нержавіючої сталі систему з ЕОМ, яка дозволила оптимізувати 

склад шихти з найменшими витратами [93]. В роботі [94] застосований 

ітераційний метод розв'язання задачі лінійного програмування – мінімізація 

цільової функції вартості шихти. УДПІ «Металургавтоматика» (м. 

Дніпропетровськ) розроблена і впроваджена на металургійному заводі 

«Електросталь» система автоматизованого розрахунку шихти оптимального 

складу і вартості з використанням методу лінійного програмування [95]. 

Розрахунок проводиться для 30 марок сталі з урахуванням наявності запасу 

шихтових матеріалів і технологічних обмежень за ресурсозбережним 

критерієм, що знижує питомі витрати матеріалів і енергоносіїв. 

Для тандему сталеплавильний агрегат – установка позапічної обробки 

сталі шляхом мінімізації цільової функції (сума загальних витрат і втрат на 

плавку) вирішена задача, що оптимізує техніко-економічні показники (ТЕП). 

Складений алгоритм управління технологічним процесом дозволяє поліпшити 

якість киснево-конвертерної сталі й знизити витрати на її виробництво [96]. 

Однак багатогранність технологій процесу не дозволила до цих пір 

вирішити поставлене завдання з високою точністю. 

Постановка задачі. Метою досліджень є підвищення якості управління 

плавкою за рахунок вибору раціонального критерію оптимізації. 

Результати досліджень. Собівартість одиниці продукції адитивно 

відображає всі види витрат: матеріальні, енергетичні, трудові та ін. Основна 

частина витрат складається з витрат на сировину і матеріали (82 – 88 %). 

Витрати на переробку і загальнозаводські становлять 10 – 15 %. Найбільші 

витрати – на металошихту, особливо на переробний чавун. Це пояснюється тим, 

 
* Значення витрати, тиску кисню і положення фурми фіксуються тільки в момент їх 

вимірювання 

** З протоколу плавки вибираються додувки, тривалість яких перевищує 15 с. 
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що останній є основною складовою металозавантаження і коштує в 1,1 – 1,5 

рази дорожче брухту. Тому виникає необхідність у виборі оптимального 

співвідношення чавуну і брухту в шихті. Найменша вартість металошихти 

відповідає вмісту в ній брухту 24 – 28 % від маси чавуну [97]. 

Як правило, для зведення теплового балансу використовують охолоджуючі 

добавки вапна, вапняку або залізної руди. При цьому знижують масу брухту, 

який переробляється, що викликає збільшення собівартості сталі. При 

надмірній масі завантаженого брухту продування протікає з негативним 

тепловим балансом. Додатковий нагрів ванни здійснюють продувкою зі 

збільшеною відстанню торця фурми над рівнем спокійної ванни, що призводить 

до зростання втрати заліза зі шлаком і, отже, подорожчання сталі. 

Нами на Єнакіївському металургійному заводі досліджено вплив хімскладу 

чавуну і металу на собівартість сталі, що виплавлена в 160-тонному конвертері 

з смолодоломітомагнезитовою футерівкою. Виявлено оптимальний характер 

цих залежностей і область їх мінімальних значень. 

Малим масовим часткам сірки в чавуні (рис. 5.2), як правило, відповідають 

великі частки кремнію, що позначається на зниженні виходу придатного і, 

отже, відбивається на підвищенні собівартості сталі (ліва гілка кривої). 

Мінімум функції відповідає діапазону зміни аргументу 0,035 – 0,037 %. 

Висхідна права гілка кривої відображає збільшення витрат на шлакоутворюючі 

матеріали. 

 

Рис. 5.2. Залежність собівартості сталі від масової частки сірки в чавуні 

(коефіцієнт кореляційного відношення η = 0,82, середньоквадратичне 

відхилення σ = 0,6 %, достовірність коефіцієнта Р> 0,95). 

 

На рис. 5.3 ліва частина кривої характеризує підвищення собівартості сталі 

внаслідок зменшення виходу придатного і збільшення витрат на виробництво 

(на кисень і шлакоутворюючі). Збільшення собівартості продукції для 

високовуглецевих сталей, пояснюється, вочевидь, зростанням трудомісткості 

виробництва (збільшується число проміжних повалок), що позначається на 

зниженні виходу придатного. Найменша собівартість сталі спостерігається при 

виплавці середньовуглецевих марок. 
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При збільшенні продуктивності киснево-конвертерного цеху на 1% 

собівартість сталі знижується на 0,62 % [97]. Однак продуктивність процесу 

вступає в протиріччя з якістю рідкої сталі, що визначаються її хімскладом і 

температурою. Передувка по вуглецю на 0,1 % викликає підвищення масової 

частки кисню на 0,008 % і додаткову витрату феромарганцю на 0,27 кг/т 

придатної сталі, що призводить до збільшення собівартості продукції [98]. 

 
Рис. 5.3. Залежність собівартості сталі від масової частки в ній вуглецю       

(η = 0,73, σ = 1,85%, Р> 0,95). 

Більш точне ведення процесу в результаті автоматизації збільшує число 

плавок, що потрапляють в задані межі по вуглецю і температурі. Це виключає 

коректувальні дії оператора, зменшує витрату сировини і покращує якість 

металу. 

До числа найважливіших показників, що впливають на собівартість сталі, 

відноситься стійкість футерівки конвертера, що в сильному ступені залежить 

від температури ванни, складу шлаку, тривалості продувки і простою агрегату. 

Перегріті плавки призводять до збільшення зносу футерівки за рахунок 

підвищення активності кінцевого шлаку, що в підсумку призводить до 

збільшення собівартості сталі (рис. 5.4). Холодні плавки також збільшують 

собівартість готового продукту, так як вони, як правило, коригуються 

додувками при високому положенні фурменого кінцевика над ванною з 

утворенням великої маси залізистих шлаків, що знижують стійкість футерівки 

конвертера. 

Дослідження впливу основності кінцевого шлаку на собівартість сталі 

дозволило нам встановити наявність також оптимальної залежності [99]. 

З підвищенням температури металу зменшується витрата феромарганцю 

на плавку і його вигар, що пов'язано з падінням спорідненості марганцю до 

кисню. Витрати на феромарганець в собівартості сталі при цьому знижуються 

(рис. 5.5). Однак зменшення приросту собівартості сталі перекривається більш 

сильною дією – зростання внаслідок збільшення витрат на футерівку 

конвертера (рис. 5.4). Результуючий мінімум собівартості продукції при 

спільному розгляді цих факторів знаходиться в районі 1600 °С. 
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Рис. 5.4. Залежність собівартості стали від температури металу на першій 

повалкою внаслідок зміни стійкості футеровки конвертера (η = 0,58, σ = 7,6%, 

Р> 0,95). 

Вплив параметрів дуттєвого режиму і моменту введення 

шлакоутворюючих і охолоджуючих матеріалів на ТЕП процесу розглянуто в 

[7], характер цільової функції задачі оптимізації в [100], а зв'язок параметрів 

відхідних газів з ходом технологічного процесу в [65]. 

 
Рис. 5.5. Залежність збільшення собівартості сталі від температури металу 

на першій повалці внаслідок зміни маси феромарганцю на плавку (коефіцієнт 

кореляції r = 0,687, σ = 0,17%, Р > 0,95). 

 

Залежності собівартості сталі від різних параметрів конвертерного процесу 

показують, що всі зв'язки мають нелінійний характер, проте у вузькому 

діапазоні зміни параметрів, який має місце в реальному процесі, дані 

залежності можна уявити в лінійній формі. Це дає можливість використовувати 
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апарат лінійного програмування для розрахунку плавки в екстремальній 

постановці. 

 

Висновки 

1. Створення бази даних конвертерного виробництва дозволяє 

автоматично вести протокол і формувати паспорт плавки, виключивши при 

формуванні документів «людський» фактор.   

2. Важливо, щоб база даних конвертерного цеху була сумісна з базами 

даних АСУ комбінату і суміжних цехів. Ігнорування цього створює великі 

труднощі в передачі інформації між окремими системами 

3. За останні роки спостерігається стійка тенденція до зниження 

собівартості сталі, що є наслідком освоєння проектної потужності агрегатів, 

подальшого вдосконалення технологічного процесу, підвищення стійкості 

футерівки конвертерів, застосування засобів механізації, автоматизації 

технологічного процесу і управління ним. АСУ ТП конвертерної плавки 

забезпечує високопродуктивну роботу агрегатів, отримання сталі заданого 

складу і температури, економне витрачання матеріалів і кисню. Тому в якості 

узагальненого критерію ефективності функціонування об'єкта з АСУ ТП 

прийнята собівартість одиниці продукції (цільова функція) необхідної якості 

при заданій виробничій програмі (обмеження). 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Аналізуючи літературні джерела з теми дослідження, можна зробити 

наступні висновки: 

– відомі математичні моделі, що описують поведінку конвертерної 

плавки, якими важко скористатися, оскільки вони складені для вузьких 

діапазонів зміни температури і складу шлаку. Рівняння нелінійні щодо масових 

часток домішок. Мабуть, можна говорити про те, що до теперішнього часу є 

досвід відтворення на моделі деякої “середньої” конвертерної плавки для цілей 

дослідження окремих особливостей процесу. Завдання ж відтворення 

конкретних плавок, принаймні, на порядок складніше через недосконалість 

існуючого теоретичного опису процесу і необхідності врахування великого 

числа апріорі невідомих випадкових чинників, що впливають на його 

протікання; 

– при побудові математичних моделей складність останніх вступає в 

протиріччя з можливістю ідентифікації їх коефіцієнтів в реальних виробничих 

умовах, що спонукає використовувати спрощені моделі. Одним з можливих 

шляхів спрощення без істотної втрати якості є кускова апроксимація повної 

моделі набором простіших, придатніших для роботи в обмеженій області зміни 

змінних; 

– найбільш простими є лінійні моделі, точність яких задовільна лише при 

відхиленні змінних в невеликих межах. Невід'ємною частиною таких моделей є 

обмеження, виражені у вигляді логічних умов;  

– створення моделі необхідно вести шляхом комплексного використання 

детермінованих, імовірнісних і евристичних методів, у тому числі теорії і 

методів розпізнавання образів і автоматичної класифікації, розробки 

відповідних алгоритмів, способів і засобів контролю параметрів процесу і 

створення на їх основі системи контролю і керування з автоматичним вибором 

структури математичної моделі й налаштування її параметрів для 

безперервного функціонування в режимі статичного, динамічного і замкнутого 

керування. 

– властивості синергетичних систем керування із ефектом самоорганізації 

в дисипативних системах дозволяють відкрити нові особливі можливості 

системи у вирішенні проблем керування складними технологічними 

комплексами конвертерної плавки; 

– для сучасного керування конвертерним процесом характерна ієрархічна 

структура, де на нижньому рівні виділяють значення технологічних параметрів, 

наприклад, швидкість зневуглецювання, температура ванни, шлакоутворення. 

На верхньому ж рівні забезпечується керування процесом і цехом в цілому.   

2. Критерієм управління конвертерною плавкою є мінімізація відхилення 

кінцевих значень кількості вуглецю в металі, його температури й вмісту сірки 

від заданих значень. Задача управління зводиться до визначення величин 

керуючих діянь для реалізації критерію управління. При відхиленні від 

програми можна визначити керуючі діяння і повернутися на розрахункову 

траєкторію або побудувати нове програмне керування, яке приведе систему до 
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області цілі управління, що забезпечить закінчення продувки відповідно 

критерію. Перший спосіб – корекція по заданій програмі, другий – корекція по 

кінцевому стану.  

3. Найважливішими елементами динамічного контролю в СККП є 

прогнозуючі емпіричні фільтри, що дозволяють отримувати поточну 

інформацію про вихідні параметри процесу без прямого їх виміру. Основні 

вимоги до фільтрів – надійність, відсутність випадкового дрейфу, простота в 

експлуатації. Якщо фільтр  не  задовольняє цим вимогам, то, як правило, його 

використання в СККП обмежено.  

4. Прогнозуючі емпіричні фільтри можуть ґрунтуватися на апріорній (хід 

плавки прогнозується за вхідними діяннями, зворотний зв'язок за ходом 

процесу відсутній) або апостеріорній інформації (контроль ходу плавки 

проводиться за непрямими вимірами кількості вуглецю в металі, його 

температури й вмісту сірки). Параметри, що відносяться до апріорної 

інформації вимірюються з більш високою точністю ніж ті, що відносяться до 

апостеріорної але цей позитивний ефект невілюється у випадках коли 

порушуються детерміновані залежності між керуючими і вихідними 

параметрами.  

5. Модель процесу доцільно будувати на апріорній і апостеріорній 

інформації одночасно. На кожному такті визначати похибки складової моделі, 

що враховує апріорну інформацію, і складової, що враховує апостеріорну 

інформації, і в залежності від величини похибок приймати рішення про 

структуру моделі на даний конкретний такт.  

6. Дослідженнями виявлено зв'язок між амплітудно-частотною 

інформацією про пульсації тиску продуктів горіння вуглецю і характером 

шлакоутворення у ванні по ходу продувки. На початковій стадії до спінювання 

ванни пульсації тиску мають яскраво виражену гармонійну складову. У міру 

спінювання шлаку характер пульсації тиску газу змінюється з поступовим 

зменшенням амплітуди коливань. Таким чином, по зменшенню амплітуди 

можна визначити період спінювання шлаку. 

7. Системний підхід до вирішення задачі видалення сірки на агрегатах 

конвертерного цеху дозволив оптимізувати процес, мінімізувавши витрати на 

отримання заданого вмісту сірки. Це покращало техніко-економічні показники 

процесу.  

8. Для зменшення впливу неконтролюваних параметрів необхідно: 

– алгоритм прогнозування хімічного складу чавуну представляти у 

балансово-статистичному вигляді, в якому балансова складова враховує 

кількість елементів, що попадають у міксер із домених ковшів, і витрачаються 

при зливі із міксера у чавуновізні ковші конвертерного цеху, а статистична – 

процеси дифузії елементів в міксері; 

– забезпечити контроль в’язкісних характеристик шляхом використання 

непрямих вимірів цих характеристик; 
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– стабілізувати теплові втрати конвертера під час простою (особливо 

зверх нормативному) і ковшів, а при неможливості ввести в модель залежності 

теплових втрат агрегатів від тривалості простоїв. 

9. Ступінь десульфурації при продувці киснево-конвертерної плавки 

можна регулювати шляхом перерозподілу сипучих по добавкам, зберігаючи 

при цьому їх загальну масу, визначену статичним розрахунком шихти. 

Збільшення другий добавки як по вапняку, так і по вапна сприяє процесу 

десульфурації. 

10. Неконтрольовані впливи на хід процесу (забруднення лому, 

попадання міксерного шлаку, недопал вапна, попадання вологи) призводять до 

відхилень у кінцевому вмісті вуглецю, температури, основності шлаку до 

величин, що вимогають коректування плавки. 

11. Модель киснево-конвертерної плавки, що побудована з урахуванням 

факторів самовирівнювання масо- і теплообмінних процесів, дозволяє 

підвищити точність контролю та управління вихідними параметрами продувки. 

12. Досвід експлуатації систем управління конвертерної плавки показує, 

що відхилення розрахункових параметрів процесу від фактичних складає 

значну величину. Визначальними за точність розрахунку параметрів процесу є 

коливання значень динамічних параметрів, контроль яких не здійснюється. 

Тому підвищення точності контролю вхідних параметрів повинно 

супроводжуватися зменшенням меж коливання значень динамічних параметрів, 

що досягається стабілізацією процесу протікання плавок. 

13. За останні роки спостерігається стійка тенденція до зниження 

собівартості сталі, що є наслідком освоєння проектної потужності агрегатів, 

подальшого вдосконалення технологічного процесу, підвищення стійкості 

футерівки конвертерів, застосування засобів механізації, автоматизації 

технологічного процесу і управління ним. АСУ ТП конвертерної плавки 

забезпечує високопродуктивну роботу агрегатів, отримання сталі заданого 

складу і температури, економне витрачання матеріалів і кисню. Тому в якості 

узагальненого критерію ефективності функціонування об'єкта з АСУ ТП 

прийнята собівартість одиниці продукції (цільова функція) необхідної якості 

при заданій виробничій програмі (обмеження). 
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 РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Продовжити розробку нестандартних засобів визначення 

технологічних параметрів 

2. Перевірити адекватність розроблених моделей і алгоритмів при 

керуванні киснево-конвертерною плавкою.  

3. Передати алгоритми керування киснево-конвертерного процесу одному 

з металургійних підприємств. 

4. Організувати автоматичне формування протоколу плавки і іі паспорта.  

5. Подальші дослідження проводити в напрямку алгоритмізаціі 

вирішуваних завдань і реалізації системи на стандартних контролерах. 
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