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АНОТАЦІЯ 

Полішко Г.О. Наукові основи електрошлакового процесу з рідким 

металом для одержання суцільних і композитних злитків – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  за 

спеціальністю 05.16.02 “Металургія чорних і кольорових металів та 

спеціальних сплавів (136 - Металургія). – Інститут електрозварювання ім. 

Є.О. Патона НАН України, Київ, 2020. 

Робота присвячена проблемі підвищення економічності 

електрошлакового переплаву (ЕШП), якості та стабільності комплексу 

властивостей сталей і сплавів за рахунок створення сприятливих умов 

формування злитка. В дисертації розвинуто теоретичні уявлення щодо 

фізико-хімічних й тепломасообмінних процесів при ЕШП та випробувано 

нові теоретичні та практичні підходи до їх вдосконалення використанням 

рідкого металу замість витратного електроду. Запропоновано застосування 

нових технологічних схем електрошлакового переплаву з рідким металом та 

обґрунтовано доцільність їх використання для виробництва великовагових 

злитків для відповідальних виробів (зокрема композитного ротору для 

сучасних енергетичних турбін і залізничних рейок преміум якості). 

Розроблено практичні рекомендації з використання наукових результатів 

роботи в промисловому виробництві виробів відповідального призначення й 

при конструюванні печей електрошлакового переплаву. 

Сьогодні у всьому світі електрошлаковий переплав використовують для 

виготовлення відповідальних деталей машин і механізмів з легованих сталей 

(в тому числі високоміцних й теплостійких) й різних сплавів (в тому числі 

суперсплавів), які працюють в жорстких умовах в основних галузях 

промисловості – енергетиці, нафтохімії, металургії, тощо. Аналіз сучасного 

стану й тенденцій розвитку виробництва металу особливо високої якості 

показує, що ЕШП є одним з основних сьогодні і перспективним надалі 

процесом одержання високогомогенних великовагових злитків за рахунок 
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рафінування складу й структури (підвищення щільності, зменшення ліквації, 

тощо). Створені останнім часом технології ЕШП у струмопідвідному 

кристалізаторі дозволяють варіювати в широких межах продуктивність 

процесу, надаючи можливість одночасно покращити умови формування 

злитків для гарантованого одержання однорідної та бездефектної внутрішньої 

структури і гладкої поверхні. Процес з рідким металом (ЕШП РМ), що 

реалізовано в промисловості для наплавлення валків (під керівництвом 

академіка Б.І. Медовара), відкрив можливості формування злитка ЕШП-

якості без витратного електроду. Зрозуміло, що геометрія плавильного 

простору, температурні режими і продуктивність процесів, й базові загальні 

закономірності процесів рафінування і твердіння за умов класичного ЕШП є 

відмінними й не можуть бути у повному обсязі перенесені на умови 

ЕШП РМ.  

Аналіз умов протікання фізико-хімічних і масообмінних процесів в 

системі шлак-метал при електрошлаковому переплаві з витратним 

електродом і з рідким металом показав вдвічі меншу поверхню реагування 

при ЕШП РМ порівняно з класичним ЕШП (з коефіцієнтом заповнення 0,6-

0,7), і на 70-90 градусів нижчу температуру металу, що подається в 

кристалізатор. Зниження перегріву металу дозволяє збільшити 

продуктивність процесу ЕШП РМ порівняно з класичним ЕШП до 15% при 

збереженні такої ж якості злитка.  

Встановлено, що плівка на торці електроду не є вирішальною стадією в 

процесі рафінування від сірки при класичному ЕШП, оскільки при ЕШП РМ 

у відсутності витратного електроду досягається однаковий ступінь видалення 

сірки. За критеріями подібності досліджено рух та нагрів крапель рідкого 

металу в шлаку з урахуванням потоків в їх об’ємі. Зі збільшенням розміру 

краплі швидкість руху й її відхилення від прогнозованої законом Стокса для 

твердої сфери того ж діаметру зростають (для крапель розміром 2 - 10 мм на 

3 - 26 %, відповідно). Ступінь деформації рідких крапель при русі в розплаві 

шлаку є несуттєвим при дрібному розмірі (0,3% для краплі діаметром 2 мм) й 
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не впливає на швидкість їх падіння та нагрів, а при збільшенні розміру 

скорочує швидкість їх руху: 6% деформація краплі діаметром 10 мм зменшує 

її швидкість на 25-30% порівняно з такою для правильної сфери. 

В роботі теоретичне обґрунтовано та експериментально досліджено 

технологію ЕШП РМ для отримання композитних злитків з теплостійких 

сталей 12Х13 та 38ХН3МФА з зоною з’єднання гарантованої якості для 

роторів турбін. Чисельними розрахунками за побудованою моделлю  

визначено шляхи оптимізації геометрії кристалізатора для отримання 

композитних злитків з мінімізованою глибиною проплавлення твердого 

першого шару. Придатність технологічних режимів ЕШП РМ для 

формування злитків композитного ротора доведено металографічним 

дослідженнями металу злитка-прототипу (при діаметрі 180 мм, глибина 

проплавлення 15-20 мм, що складає 8-11% від його діаметру). За 

термокінетичними діаграмами для сталей складу перехідної зони обрано 

режим термічної обробки композитного ротору й показано відсутність ризику 

утворення крихких структур в зоні з’єднання двох сталей. Чисельним 

експериментом за верифікованою моделлю прогнозовано зону змішування 

12-15% від діаметру злитка (100-120 мм і 150-160 мм для 700 мм і 1200 мм, 

відповідно), що є суттєво меншим ніж в злитку ЕШП виплавленому зі зміною 

електродів, що робить технологію ЕШП РМ перспективною для виробництва 

композитних великовагових злитків зі зоною з´єднання шарів малої 

протяжності.  

Виконано розрахунково-аналітичне та експериментальне обґрунтування 

гібридного процесу, що поєднує електрошлаковий обігрів меніску металу і 

безперервне розливання сталі (ЕШП+БЛ) з метою зменшення швидкості 

витягування литої заготовки без порушення формування її поверхні для 

виробництва довгомірної продукції (залізничні рейки і вісі, важкі балки та 

швелери тощо) на прикладі рейок з високоміцної сталі. Промислові 

випробування показали можливість використання шлаку ЕШП АНФ-28М при 

розливці сталі на МБЛЗ. Застосування ЕШП РМ дозволяє знизити швидкість 
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витягування заготовки майже втричі за рахунок підігріву меніску і, тим 

самим, покращити внутрішню структуру, щільність та однорідність металу 

заготовки зі збереженням якості її поверхні. Розроблено схеми реалізації 

ЕШП РМ в складі гібридного процесу для МБЛЗ з використанням 

струмопідвідного кристалізатора та виробництва рейок електрошлаковим 

переплавом на спеціалізованому міні-заводі.  

Розроблено технологічні рекомендації щодо проектування 

технологічного процесу ЕШП РМ для виготовлення злитків суцільного 

перерізу діаметром 500-2500 мм. При додержанні продуктивності процесу 

формування злитка характерної для ЕШП з витратним електродом, а також за 

адекватно підвищеної (на 15% за рахунок зниженого перегріву) забезпечити 

безперервне розливання металу неможливо. Визначено періодичність подачі і 

розмір порцій для заливки в кристалізатор.  

Техніко-економічні показники застосування ЕШП РМ замість 

класичного ЕШП у виробництві теплостійких та рейкових сталей:  

- економія витрат на електроенергію 35-57 % при однаковій 

продуктивності процесу і 45-63% при підвищеній на 15%, що в грошовому 

еквіваленті становить 0,9-2,7 тис.грн. (27-80 Євро); 

- скорочення втрат металу в технологічному процесі виробництва 

високоякісної сталі на 14-60 % покращує собівартість електрошлакових 

заготовок високолегованих сталей. 

Рекомендації щодо удосконалення технології виплавки 

електрошлакового металу передано ПрАТ «Дніпроспецсталь» для 

використання у виробничому процесі в СПЦ №5.  

Ключові слова: електрошлаковий переплав (ЕШП), витратний 

електрод, електрошлаковий переплав з рідким металом (ЕШП РМ), 

струмопідвідний кристалізатор (СПК), гібридний процес безперервного 

лиття з електрошлаковим обігрівом (ЕШП+БЛ), крапля, струмінь, 

десульфурація, макро- та мікроструктура, неметалеві включення (НВ), 

суцільний злиток, композитний злиток, ротор, теплостійка та рейкова сталі. 
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ВСТУП 

У всьому світі електрошлаковий переплав (ЕШП) застосовують для 

виробництва високолегованих сталей та сплавів (в тому числі високоміцних, 

теплостійких і суперсплавів) для відповідальних деталей машин і механізмів, 

що працюють в жорстких умовах у високотехнологічних галузях 

промисловості – енергетиці, нафтохімії, металургії тощо. Завдяки 

рафінуванню складу (видалення домішок) і структури (підвищення 

щільності, пригнічення ліквації, усунення пористості і таке інше) при ЕШП 

формуються високоякісні гомогенні злитки. На найближчий час процеси 

ЕШП залишаться провідними в отриманні злитків з високолегованих сталей і 

сплавів, попит на які буде зростати. Однак ЕШП з витратним електродом 

притаманні: проблеми виготовлення електродів (особливо зі 

складнолегованих і важкодеформованих сплавів); наявність нижньої межі 

швидкості плавлення електрода, вихід за яку робить неможливим 

формування задовільної поверхні злитка; високий перегрів електродного 

металу і, відповідно, велика глибина металевої ванни і протяжна двофазна 

зона, яка є однією з причин ліквації. Невисока продуктивність класичного 

ЕШП є основою якості злитка, але і зумовлює високі витрати електроенергії і 

питому собівартість.  

Створені останнім часом технології ЕШП у струмопідвідному 

кристалізаторі за двоконтурною схемою подачі струму дозволяють варіювати 

в широких межах продуктивністю процесу і покращити умови формування 

злитків для гарантованого одержання однорідної та бездефектної внутрішньої 

структури та гладкої поверхні одночасно.  

Процес з рідким металом (ЕШП РМ), що реалізовано в промисловості для 

наплавлення валків (запропоновано академіком Б.І. Медоваром – одним з 

винахідників сучасного ЕШП), відкрив можливості формування злитка без 

витратного електрода. Зрозуміло, що геометрія плавильного простору, 

температурні режими, продуктивність і, відповідно, базові загальні 

закономірності процесів рафінування і твердіння при ЕШП РМ є відмінними 
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від умов ЕШП з витратним електродом, тож наявні знання не можуть бути 

перенесені напряму. Вивчення потребують фізико-хімічні процеси, які 

відбуваються на межі контакту шлак – метал і при проходженні струменю та 

крапель рідкого металу через шлакову ванну тощо. Питання впливу 

технологічних параметрів ЕШП РМ (перегріву та швидкості подачі рідкого 

металу) на формування суцільних і пошарово-композитних злитків (з 

мінімальною зоною з´єднання шарів відмінного хімічного складу), 

особливості формування їх структури при твердінні також потребують 

теоретичного обґрунтування та експериментальної перевірки. Тому робота, 

яка спрямована на розробку наукових основ та експериментальне 

випробування електрошлакового процесу з рідким металом для одержання 

суцільних та композитних злитків є актуальною, а одержані наукові і 

практичні результати сприятимуть розширенню сфери його застосування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

роботи відповідає пріоритетному напрямку науки і техніки України «Новітні 

технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі». Виконання роботи пов'язане з планами 

науково-дослідних робіт Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН 

України, у яких автор брала безпосередню участь: «Розробка нового 

технологічного процесу одержання гетерогенних матеріалів на базі ЕШП для 

виробництва композитних роторів для енергетичних турбін нового 

покоління» (2009 – 2011 рр., № ДР 0107U003292); «Розробка на базі ЕШП 

нового технологічного процесу отримання великовагових литих 

порожнистих заготовок для корпусів енергетичних і нафтохімічних реакторів 

замість ковано-зварних та штампозварних» (2009 – 2011 рр., № ДР 

0109U000978); «Дослідження електрошлакового процесу виплавки суцільних 

та порожнистих злитків із теплостійких сталей і сплавів на супернадкритичні 

параметри (700…750°С)» (2012 – 2014 рр., № ДР 0112U001516); «Створення 

нового покоління флюсів для сучасних електрошлакових технологій 

виробництва конструкційних матеріалів» (2012 – 2016 рр., № ДР 
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0112U001502); «Дослідження карбідної неоднорідності високовуглецевих 

сталей при ЕШП на високих швидкостях розливки з наперед заданими 

властивостями» (2015 р., № ДР 0115U002611); «Розробка технології 

електрошлакового переплаву (ЕШП) для виробництва сучасних залізничних 

рейок підвищеної зварюваності» (2015 – 2017 рр., № ДР 0115U002612); 

«Вплив ЕШП на якість заевтектоїдних рейкових сталей та вишукування 

можливостей застосування їх без термічної обробки» (2015 – 2016 рр., № ДР 

0115U005246); «Розробка наукового обґрунтування та створення на основі 

методів спеціальної електрометалургії та композитних електродів наскрізної 

технології виробництва сучасних високоміцних сталей для зварних 

конструкцій» (2017 – 2021 рр., № ДР 0117U001184); «Розробка 

електрошлакових технологій керування кристалізацією аустенітних 

жароміцних сталей і сплавів» (2018 – 2020 рр., № ДР 0117U001184). 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розробка наукових 

основ та експериментальне обґрунтування ефективності використання 

електрошлакового процесу з рідким металом у виробництві злитків 

суцільного перерізу та композитного хімічного складу з теплостійких та 

високоміцних сталей. 

Відповідно до зазначеної мети в роботі поставлено наступні основні 

завдання дослідження: 

 на основі аналізу сучасних електрошлакових технологій визначити 

перспективні області застосування нових технологічних схем 

електрошлакового процесу з рідким металом та доцільність їх використання 

для виробництва якісних злитків для відповідальних виробів з теплостійких 

та високоміцних сталей (зокрема композитного ротору для сучасних 

енергетичних турбін і рейок преміум якості); 

 виконати порівняльний аналіз умов протікання фізико-хімічних і 

тепломасообмінних процесів в системі шлак-метал на основних стадіях 

процесу при ЕШП з витратним електродом (плівка на торці витратного 
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електрода – крапля – шлак – поверхня металевої ванни) і з рідким металом 

(струмінь – поверхня металевої ванни); 

 провести розрахунок параметрів руху та нагріву крапель в 

порівнюваних процесах класичного ЕШП та ЕШП РМ у співставних умовах 

за критеріями подібності; 

 методами математичного та фізичного моделювання, за допомогою 

інженерних розрахунків та експериментальної програми з виготовлення та 

дослідження металу злитків виконати теоретичне обґрунтування та 

лабораторну перевірку технологічної схеми ЕШП РМ для виготовлення 

композиційних роторів з теплостійких сталей для сучасних енергетичних 

турбін;  

 виконати розрахунково-аналітичне обґрунтування гібридного процесу, 

що поєднує електрошлаковий підігрів меніску металу і безперервне 

розливання сталі (ЕШП+БР) з метою зменшення швидкості витягування 

литої заготовки без порушення формування її поверхні для виробництва 

довгомірної продукції (заготовок залізничних рейок і вісей, важких балок та 

швелерів тощо) на прикладі прискореного ЕШП рейок з високоміцної сталі; 

 виконати оцінку техніко-економічної ефективності застосування нової 

технологічної схеми ЕШП РМ у порівнянні з класичним ЕШП з витратним 

електродом; 

 розробити практичні рекомендації щодо реалізації отриманих наукових 

результатів при конструюванні нових печей електрошлакового переплаву і їх 

впровадження в промислове виробництво. 

Об’єкт дослідження: електрошлаковий процес з рідким металом (ЕШП 

РМ) та якість металу суцільних гомогенних та композитних злитків з 

теплостійких та високоміцних сталей. 

Предмет дослідження: фізико-хімічні та масообмінні процеси при ЕШП і 

ЕШП РМ, технологічні режими виплавки злитків ЕШП та ЕШП РМ, процеси 

формування макро- та мікроструктури литого та деформованого металу, 
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склад і морфологія неметалевих включень, механічні властивості металу 

ЕШП. 

Методи дослідження. Відповідно до поставлених задач використовували 

комплексні сучасні аналітичні, розрахункові та експериментальні методи 

досліджень металургійних процесів, стандартні методики металографічних 

досліджень макро- і мікроструктури металу, стандартні методи механічних 

випробувань металу, професійні пакети математичного моделювання та 

моделі власної розробки. Термодинамічні розрахунки проводили за 

допомогою комп’ютерної програми HSC Chemistry. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Уперше експериментально доведено, що при класичному ЕШП плівка 

на торці електрода не є вирішальною стадією в процесі рафінування від 

сірки, оскільки у відсутності витратного електрода при ЕШП РМ досягається 

аналогічний ступінь видалення сірки, що є й доказом повноти взаємодії 

металу зі шлаком та асиміляції неметалевих включень на межі металевої та 

шлакової ванн. 

2. Уперше розрахунковим порівнянням умов протікання фізико-хімічних і 

масообмінних процесів в системі шлак-метал при ЕШП з витратним 

електродом і з рідким металом встановлено, що приведена до часу площа 

поверхонь реагування при ЕШП РМ є вдвічі меншою за таку при ЕШП (з 

коефіцієнтом заповнення 0,6…0,7), а температура металу, що подається до 

кристалізатора, є на 70…90 К нижчою. Зниження перегріву металу дозволяє 

збільшити продуктивність процесу ЕШП РМ порівняно з ЕШП до 15% при 

збереженні такої ж якості злитка. 

3. Уперше розрахунковим шляхом за моделлю, яка враховує потоки в 

об’ємі рідкої краплі, визначено прискорення її руху і збільшення відхилення 

швидкості від прогнозованої за Стоксом для твердої сфери того ж діаметра, 

яке зростає зі збільшенням розміру крапель (при діаметрах 3…10 мм на 

3…26 %, відповідно). 
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4. Підтверджено, що ступінь деформації рідких крапель при русі в 

розплаві шлаку збільшується при зростанні їх розміру (від 0,3 % для краплі 

діаметром 2 мм до 6 % для краплі 10 мм) і зменшує швидкість їх руху (на 

25…30 % для краплі діаметром 10 мм (0,447 проти 0,641 м/с для правильної 

сфери). 

5. Уперше, в струмопідвідному кристалізаторі (СПК) виготовлено 

прототип ротора – композитний злиток діаметром 180 мм, в якому 

протяжність перехідної зони змінного складу є меншою за 11 % діаметра 

злитка (15…20 мм). За прогнозом математичної моделі протяжність цієї зони  

в злитках діаметром 700 і 1200 мм складе 12…15 % (100…120 і 150…160 мм, 

відповідно). 

6. Одержали подальший розвиток уявлення про можливості зменшення 

швидкості розливання на МБЛЗ шляхом електрошлакового підігріву меніску 

(процес ЕШП+БР) з метою покращення внутрішньої структури заготовок (на 

прикладі рейкового металу). Моделювання тверднення заготовки діаметром 

500 мм з підігрівом меніску СПК прогнозує скорочення швидкості 

розливання в 2 рази, що зменшить глибину металевої ванни/лунки в 3 рази і 

протяжність двофазної зони на 35 %. 

7. Проєктуванням технологічного процесу ЕШП РМ виготовлення злитків 

суцільного перерізу діаметром 500…2500 мм показано, що при характерній 

для ЕШП з витратним електродом та адекватно підвищеній (до 15 % за 

рахунок зниженого перегріву металу) продуктивності процесу ЕШП РМ 

розливання металлу може бути тільки порційним. Маса порції визначається 

властивостями металу та конструкцією розливального пристрою. 

Практичне значення отриманих результатів. Визначені в роботі 

особливості перебігу тепломасообмінних процесів і формування структури 

при електрошлаковому процесі з витратним електродом та рідким металом 

створили наукове підґрунтя для покращення ефективності та економічності 

виробництва злитків з теплостійких й високоміцних сталей, зокрема: 
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 виготовлений композитний злиток з мінімізованою зоною змішування 

сталей є реальним прототипом ротора для сучасних енергетичних турбін з 

надультрасуперкритичною (НУСК) температурою пари. Результати 

дослідження складу і структури металу злитка-прототипу надають підстави 

для початку пілотного випробування в промислових умовах за режимами, які 

прогнозовано для злитків реального розміру верифікованою математичною 

моделлю; 

 науково обґрунтовано та експериментально перевірено умови 

організації електрошлакового підігріву меніску, які дозволяють зменшити 

швидкість розливання на машинах безперевного лиття заготовок (МБЛЗ), що 

покращує якість внутрішньої структури заготовок; 

 розроблено перспективні технічні рішення і схеми ЕШП для 

виробництва заготовок преміум якості для магістральних колій та/або 

вістряків зі старих рейок, що гарантує економічну їх переробку з 

мінімальними втратами легуючих; 

 надані рекомендації щодо удосконалення технології виплавки 

електрошлакового металу (керування швидкістю процесу з метою 

підвищення рівня якості та стабільності комплексу властивостей 

теплостійких та високоміцних сталей) передано ПрАТ «Дніпроспецсталь» 

для використання у виробничому процесі в ЕСПЦ №5; 

 теоретичні положення, нові прикладні результати та методики, що 

розроблено в дисертаційній роботі, впроваджено в лекційному курсі та 

використовуються при виконанні магістерських дипломних робіт студентами 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського»; 

 доведено технічну та економічну доцільність застосування 

електрошлакового процесу з рідким металом для виробництва злитків 

суцільного перерізу великого діаметра (при однаковій продуктивності з ЕШП 
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він може забезпечити економію витрат на електроенергію до 35…57 %, а при 

підвищеній на 15 % – до 45…63 %). 

Особистий вклад здобувача. В роботах, виконаних у співавторстві 

здобувачу належить наступне: планування експерименту, аналіз 

технологічних режимів і результатів досліджень порівняння фізико-хімічних 

процесів та десульфуруючої здатності під час ЕШП і ЕШП РМ, участь в 

оформленні результатів досліджень та висновків [1, 17, 26]; аналітичний 

підбір складу шлаків для ЕШП та за допомогою металографічних досліджень 

оцінка впливу тієї чи іншої шлакової композиції на структуру та властивості 

металу ЕШП [2, 4, 15, 16]; аналіз та узагальнення літературних даних, 

планування експериментів та підбор технологічних режимів виплавки 

пошарових композитних злитків, підготовка зразків та дослідження 

структури та неметалевих включень в металі композитних злитків ЕШП РМ, 

формулювання завдання для математичного моделювання [3, 13, 25, 27, 28]; 

аналіз можливостей та перспектив сучасних процесів ЕШП в одержанні 

сталей особливо високої якості [22]; проведення методами оптичної та 

растрової електронної мікроскопії досліджень структури металу злитків 

ЕШП та ЕШП РМ лабораторної виплавки. Оцінка морфології, розподілу та 

поведінки неметалевих включень в структурі металу на всіх етапах процесів 

ЕШП та ЕШП РМ. Аналіз та систематизація експериментальних даних, що 

отримані в результаті досліджень, спрямовані на встановлення 

закономірностей впливу умов процесів ЕШП та ЕШП РМ на формування 

структури, властивості металу та поведінку неметалевих включень [6, 7, 8, 

11, 12, 23]; постановка завдань та перевірка достовірності теоретичних 

розрахунків та математичного моделювання [9, 24]; апробація розробленої 

технології, планування експерименту та підготовка заявки на винахід [10]; 

аналіз та узагальнення літературних даних, підготовка зразків та проведення 

досліджень методами оптичної та скануючої електронної мікроскопії, 

вимірювання мікротвердості, підготовка зразків під контактно-стикове 

зварювання з оплавленням задля визначення закономірностей формування 
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структури та властивостей високоміцної рейкової сталі та визначення 

перспективних технологій виробництва сучасних рейок преміум якості [5, 14, 

18, 19, 20, 21, 29]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

роботи були оприлюднені та обговорено на наукових конференціях і 

семінарах, у тому числі: 9th Intern. Conf. on Clean Steel (8 – 10 September, 

2015, Budapest, Hungary); 20th International Foragemasters Meeting – IFM2017 

(11 – 15 September, 2017, Graz, Austria); 3rd Intern. Conf. Advances in 

Metallurgical Processes and Materials (10 – 13 June, 2018, Lviv, Ukraine); 7th 

International Congress on Science and Technology of Steelmaking: The Challenge 

of Industry 4.0 ICS 2018 (13 – 15 June 2018, Venice, Italy); 4th Young 

Professionals International Conference YPIC2018 (29 – 31 August 2018, Yutz, 

France); 3d Intern. Conf. Ingot Casting Rolling Forging ICRF -2018 (16 – 19 

October, 2018, Stockholm, Sweden); 10
th

 Intern. Сonf.: Advanced Materials and 

Technologies. From idea to market (24 – 26 October, 2018 Ninghai, China); 5th 

Young Professionals International Conference YPIC2019 (4 – 6 July, 2019, 

Budapest, Hungary); International Congress on Welding Additive Manufacturing 

ICWAM 2019 (5 – 7 June 2019, Metz, France); Intern. Conf. on Joining Welding 

Additive Manufacturing JWAM 2020 (29 – 31 January 2020, Tel Aviv, Israel); на 

міжнародних конференціях «Математичне моделювання та інформаційні 

технології в зварюванні і споріднених технологіях (м. Одеса, Україна, 2012, 

2014, 2016, 2018, 2020 рр.); конференції студентів, аспірантів і молодих 

науковців «Зварювання та споріднені процеси і технології», (4 – 8 вересня 

2012 р., м. Миколаїв, Україна); міжнародній конференції молодих учених та 

спеціалістів «Зварювання та споріднені технології» (2013, 2015, 2017 рр., м. 

Київ, Україна); міжнародній конференції "Зварювання та споріднені 

технології – сучасне і майбутнє" (2013, 2018 рр., м. Київ, Україна).  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ЕШП – електрошлаковий переплав  

ЕШП РМ - електрошлаковий переплав з подачею рідкого металу 

ЕШП ДС - електрошлаковий переплав за двоконтурною схемою 

ПЕШВ - порційна електрошлакова виливка  

ЕШН - електрошлакове наплавлення  

МБЛЗ - машина безперервного лиття заготовок  

ЕБЛЗ - електрошлакове безперервне лиття заготовок  

СПК - струмопідвідний кристалізатор 

ЕШЛ - електрошлакове лиття 

ЕШКЛ - електрошлакове кокільне лиття  

ВЕШЛ - відцентрове електрошлакове лиття  

ЕШНУ РМ – електрошлакове укрупнення злитків рідким металом  

ФПА - електрошлаковий флюсоплавильний агрегат  

ЕШТП - електрошлакова тигельна піч 

ТКД – термокінетична діаграма 

НВ - неметалеві включення  

КСЗ – контактно-стикове зварювання 

ЗТВ - зона термічного впливу 

ЕШП+БЛ - гібридний процес безперервного розливання в поєднанні з 

електрошлаковим обігрівом  

МДН - міксери-дозатори магнітодинамічного типу  

ПРП – підігрівний розливний пристрій 

ДСП – дугова сталеплавильна піч 

ВІП – вакуумно-індукційний переплав 

КК - кисневий конвертер  

ГКР – конвертер газокисневого рафінування 

АКР - конвертер аргоно- кисневого рафінування  

УКП – установка «ківш-піч» 

ШУС - шлакоутворювальна суміш 
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РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО 

ПЕРЕПЛАВУ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ СТАЛЕЙ ОСОБЛИВО ВИСОКОЇ 

ЯКОСТІ 

1.1  Електрошлаковий переплав, становлення і використання 

традиційного процесу з витратним електродом 

Вперше ідею використання нагріву та плавлення твердої заготовки при 

проходженні змінного електричного струму через рідкий шлак було висунуто 

на початку 50-х років ХХ ст. в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона 

НАН України Б.Є. Патоном і Б. І. Медоваром. [1]. Принциповою особливістю 

запропонованого нового способу було застосування бездугового 

зварювального процесу, де джерелом тепла слугує рідкий електропровідний 

шлак, в якому відбувається перетворення електричної енергії в теплову. 

Спочатку він використовувався для зварювання і наплавлення [2-7.], а далі 

отримав застосування для одержання злитків під назвою електрошлаковий 

переплав (ЕШП) [8-15.].  

Класичний ЕШП може проводитися у водоохолоджувальному 

кристалізаторі (стаціонарному з його заповненням (рис.1.1, а) або в 

короткому з витягуванням злитка донизу або рухом кристалізатора доверху 

(рис. 1.1, б)).  

 

а       б 

Рисунок 1.1 – Схема класичного ЕШП: а- ЕШП в стаціонарному 

кристалізаторі з його заповненням, б- ЕШП в короткому кристалізаторі  
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В якості вихідного матеріалу при класичному ЕШП зазвичай 

використовують витратний електрод, який може бути литим або 

деформованим, що отриманий будь-яким переплавним процесом або 

відлитим у форму. Шлакова ванна, що знаходиться в водоохолоджувальному 

кристалізаторі, нагрівається і розплавлюється електричним струмом 

(електричним опором), що протікає між електродом і піддоном. Коли 

температура шлакової ванни перевищує температуру плавлення металу, 

електрод починає оплавлятися; краплі, що стікають з торця електрода 

падають в шлакову ванну, утворюючи на піддоні металеву ванну, яка 

поступово твердне. Висока температура шлаку і розвинена поверхня 

контакту між шлаком і розплавленим металом впливають на реакції, які 

протікають на границі розділу шлак - метал. Електрод поступово подають в 

шлакову ванну і за мірою його розплавлення формується злиток. Направлену 

кристалізацію металу в злитках ЕШП забезпечують умови безперервного 

підведення тепла зверху (від електродного металу та шлакової ванни) при 

відведенні тепла до злитку і стінку кристалізатора. У місцях контакту 

розплавленого шлаку зі стінками водооходжувального кристалізатора він 

твердне, що забезпечує наявність суцільної кірки твердого шлаку (гарнісажу) 

між кристалізатором і зливком. Товщина гарнісажу залежить від температури 

плавлення шлаку та теплової енергії, що виділяється в шлаковій ванні, та 

складає 1-4 мм. Наявність гарнісажу забезпечує формування високоякісної 

гладкої поверхні злитків ЕШП, а також сприяє направленої кристалізації за 

рахунок зменшення тепловідведення в горизонтальному направленні [12].  

Рафінування металу при ЕШП відбувається внаслідок фізико-хімічних 

реакцій між металом і шлаком, що відбувається в три стадії [16-18]:  

- при утворенні плівки і крапель на торці електрода; 

-при проходженні окремої краплі через шлак; 

-після накопичення рідкого металу в ванні, що утворюється у верхній 

частині злитка. 
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 Їх інтенсивність визначається часом реагування металу та шлаку та 

температурними умовами. Так для видалення сірки існують два типи реакцій, 

що керують її вмістом в процесі ЕШП: 

реакція між шлаком і металом: 

                               (1.1) 

реакція між газом і шлаком: 

                                     (1.2) 

 Ефективність процесу десульфурації оцінюється величиною 

коефіцієнта розподілу сірки між металом і шлаком LS, який дорівнює: 

                               (1.3) 

 Процес дефосфорації при ЕШП є процесом окиснення і відбувається за 

наступною реакцією: 

          (1.4) 

Якщо розглядати окиси заліза як засоби передачі кисню, то на 

граничній поверхні газ-шлак має місце реакція: 

,          (1.5) 

а на граничній поверхні шлак-метал буде відбуватися реакція: 

             (1.6) 

Збільшення активності кисню в шлаці та його активності в металі при 

наявності в шлаці окисів зі змінною валентністю може бути попереджене 

шляхом видалення кисню з атмосфери над шлаком. В якості захисної 

атмосфери можуть бути використані аргон, гелій та азот з низьким вмістом 

кисню. 

Неметалеві включення (НВ) в металі, що переплавляється представлені 

в основному оксидами, сульфідами та частково оксисульфідами. При 

прокатці, в залежності від ступеню їх пластичності, вони або зберігають 

форму, стаючи концентраторами напружень (кристалічні), або витягуються 
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вздовж напрямку прокатки. Наявність таких НВ значно погіршують 

механічні властивості металу, особливо його пластичні властивості. 

Відповідно до сучасних поглядів, в процесі ЕШП всі НВ, які були в 

електроді, поділяються і розчиняються в рідкому металі або 

трансформуються в процесі переплаву. Наприклад, оксиди кремнію, 

алюмінію і марганцю можуть дисоціювати в рідкому металі за реакціями: 

           (1.7) 

       (1.8) 

           (1.9) 

 Якість злитка, відсутність або наявність пористості та усадкової 

порожнини, структура визначаються швидкістю кристалізації, яка в свою 

чергу залежить від швидкості переплаву, температури шлаку, швидкості і 

направлення відведення тепла від злитка. Кристалізація злитка при 

класичному ЕШП зазвичай відбувається таким чином, щоб придати зернам 

кут приблизно 30 градусів до вертикалі. Повільне охолодження розплаву при 

мінімальному струмі та максимальній напрузі, а також глибока шлакова 

ванна сприяє формуванню товстої шлакової кірки та вертикальній 

кристалізації. Також вертикальній направленій кристалізації сприяє 

утворення неглибокої металевої ванни пласкої форми. Радіальна 

кристалізація відбувається навпаки за високої сили струму та низької 

напруги, високої швидкості переплаву і малого розміру шлакової ванни, та 

глибокої металевої ванни параболічної форми.  

 Процес переплаву ЕШП можна поділити на наступні основні операції: 

наведення шлакової ванни (старт); наплавлення злитка; виведення усадкової 

порожнини; охолодження та витягування злитка. У період старту 

відбувається формування шлакової ванни та стабілізація електрошлакового 

процесу. Шлаки, що використовуються при ЕШП не електропровідні в 

твердому стані, тому для реалізації електрошлакового переплаву їх необхідно 

розплавити. Завдання періоду - швидкий розігрів шлакової ванни і виведення 
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процесу на робочі параметри. Як тільки шлак заповнить простір в 

кристалізаторі від піддона до витратного електрода (замкне електричний 

ланцюг) починається процес ЕШП.  

На початковому етапі переплаву проходить нагрів шлаку до робочої 

температури 1873-2073 К та витратного електроду до температури плавлення 

металу. Відбувається стабілізація процесу ЕШП та піч переводять на заданий 

електричний режим плавлення. Починається основний період плавлення – 

переплав витратного електроду та наплавлення злитка ЕШП. 

Під час основного (стабільного) режиму плавлення протікають всі 

процеси рафінування та формування структури злитків ЕШП. При плавленні 

електрода на його торці утворюється тонка плівка рідкого металу, яка, 

стікаючи, формує краплі. Вони відриваються, проходять через шар рідкого 

шлаку і утворюють під шаром шлаку ванну рідкого металу. Взаємодія плівки 

та крапель металу зі шлаком є визначальним етапом при рафінуванні металу 

від домішок та видаленні неметалевих включень. Завдяки більш холодному 

піддону і стінок водоохолоджувального кристалізатора відбувається 

твердіння нижніх горизонтів металу та формування злитка. Швидкість 

оплавлення електрода регулюється електричною потужністю, зазором між 

торцем електрода, швидкістю витягування злитка і рівнем рідкого металу 

протягом всього робочого періоду плавки. 

Якість металу, що переплавляється в багато чому залежить від теплового 

стану металевої та шлакової ванни. До числа факторів, що впливають на 

температурне поле, відносяться діаметр електрода, склад флюсу, сила струму 

і напруга. Одним з найважливіших параметрів ЕШП є глибина металевої 

ванни. На її глибину впливає цілий ряд факторів: електрична потужність, що 

виділяється в шлаку; струм переплаву; напруга; електропровідність шлаку; 

глибина шлакової ванни; відношення діаметра електрода до діаметра 

кристалізатора. Для отримання високого ступеня рафінування металу, а 

також осьової або радіально-осьової кристалічної структури злитка доцільно 

мати неглибоку та пологу рідку ванну, що призводить до низької швидкості 
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наплавлення злитка. Для отримання його однорідної мікроструктури 

надзвичайно важливо стабільність параметрів переплаву. Вибір режиму 

переплаву проводять виходячи з максимально допустимої глибини металевої 

ванни та швидкості наплавлення. Програма зміни електричних параметрів 

(сили струму і напруги) в загальному випадку розрахована на отримання 

оптимального об´єму і форми металевої ванни в кожен заданий момент 

плавки.  

У кінці переплаву підживлення верхньої частини злитка проводиться 

шляхом поступового зниження потужності, бажано з одночасним зниженням 

сили струму та напруги. Це дозволяє уникнути швидких змін положення 

електроду, які відбуваються у тих випадках, коли зменшується тільки сила 

струму. Надлишкова затримка на цій стадії може призвести до захвату 

шлаку. Після того, як в робочому просторі кристалізатора не залишилося 

рідкої фази, що може вилитися, відбувається вилучення злитка з 

кристалізатора, так зване «роздягання» в стаціонарних кристалізаторах і 

поступове витягування злитка по мірі його формування та остигання в 

коротких. 

Отримання злитків із застосування електрошлакового переплаву 

багатостадійний процес і складається з наступних стадій: виготовлення 

електродів; переплав електродів в ЕШП; отримання злитка ЕШП; механічна 

обробка литого злитка; прокатка, кування, пресування злитка. Для оцінки 

техніко-економічних показників необхідно оцінювати витрати на кожній із 

стадій процесу, включаючи виготовлення електродів. Крім того, необхідно 

враховувати витрати на шлак, електричну енергію, робочу силу, накладні 

витрати, витрат на воду, кристалізатори та амортизацію обладнання. 

Відповідно до оціночних розрахунків техніко-економічних показників 

ЕШП, що наведені авторами [9] собівартість електрошлакової сталі, що 

отримується класичним ЕШП визначається вартістю витратного електрода, 

яка в свою чергу залежить від собівартості вихідного металу, що 

виплавляється в звичайних сталеплавильних печах і витрат на його 
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виготовлення. Так, в собівартості 1 т чистих злитків ЕШП вартість заданої 

металошихти коливається в діапазоні 46-61%, витрати на переділ (переплав) 

до 24-49%. Витрати на флюс 2-10%. Також в структурі витрат з переділу 

(переплаву) на 1 т електрошлакових злитків витрати на електроенергію 

складають 26-40%. На практиці витрати електроенергії на переплавлення 

однієї тони електрошлакового металу коливається в досить широких межах 

від 1000 до 2000 кВт*ч. В середньому витрати на виготовлення витратного 

електроду досягють 40-60% від собівартості 1 т електрошлакової сталі. Утім 

застосування ЕШП абсолютно виправдовує себе у випадку, коли необхідно 

отримати метал особливо високої якості та  виплавка в інших агрегатах не 

дає необхідного рівня якості. 

Під керівництвом Б. І. Медовара в 1956 - 1957 року в ІЕЗ ім. Е. О. 

Патона було створено першу дослідно-промислову піч ЕШП типу Р-909 для 

виплавки злитків круглого перетину масою до 500 кг. В 1958 році вперше в 

світовій практиці в промислову експлуатацію ввели електрошлакову піч на 

електрометалургійному заводі «Дніпроспецсталь» в м. Запоріжжя. У 1959 - 

1960 роках на цьому ж заводі почав будуватися перший в світі великий 

спеціалізований цех ЕШП. Створена нашими попередниками 1,5-тона піч 

ЕШП типу Р-951 стала прообразом всіх сучасних печей ЕШП [10]. (рис.1.2). 
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Рисунок 1.2 – Електрошлакове виплавка сортових злитків діаметром 150 мм 

на печі Р-951 

 

З появою біфілярних багатоелектродних промислових печей ЕШП у 1965-

1967 роках була успішно вирішена задача виробництва листових злитків 

ЕШП. Так найкрупніший листовий злиток ЕШП висотою 4,2 м, шириною 

2,5 м та товщину 500 мм важив 40 т було отримано в Японії за технологією, 

що була розроблена спеціалістами ІЕЗ ім. Є.О. Патона в 1973-1974 рр. (рис. 

1.3) [12, 19]. 
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Рисунок 1.3 – Листовий злиток ЕШП масою 40 т 

 

Для перерозподілу тепла в плавильному просторі та керування глибиною і 

формою рідкої металевої ванни використовували рухомий короткий 

кристалізатор з розширенням. Фрагменти форми ванн листових злитків 

ЕШП, що отримані із застосуванням розширеного кристалізатора за 

багатоелектродними схемами наведено на рис. 1.4 

 

а 

 

б 

Рисунок 1.4 – Ванна 40-тоного листового злитка ЕШП, що виплавлено за 

двоелектродною (а) та чотирьохелектродною (б) схемою із застосуванням 

розширеного кристалізатора 
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Електрошлаковий процес знаходить своє застосування в різних 

металургійних виробництвах. Цей процес поєднує функції рафінування 

металу і контролювання умов його кристалізації. На різних етапах розвитку 

ЕШП роль цих функцій змінювалася. Якщо на першому етапі перевага 

віддавалася можливості рафінування металу, то в даний час 

загальноприйнято, що головною функцією ЕШП є забезпечення необхідної 

структурної та хімічної однорідності злитка, тобто забезпечення таких умов 

кристалізації, при яких будуть повністю пригнічені процеси, що зумовлюють 

розвиток ліквації. Функція ж рафінування, тобто забезпечення хімічної 

чистоти металу за шкідливими домішками, реалізується в інших 

сталеплавильних процесах при виробництві вихідного металу, що в ряді 

випадків виявляється набагато простіше, доступніше і дешевше. Тому 

сьогодні існують різні технологічні процеси, що включають в себе як одну зі 

стадій процес ЕШП. 

Сьогодні електрошлаковий переплав використовують для виготовлення 

найбільш відповідальних деталей машин і механізмів, які працюють в 

жорстких умовах в основних галузях промисловості у всьому світі: 

металургії, енергетиці, нафтохімії тощо [20-24]. ЕШП дозволяє отримувати 

високоякісні вироби з інструментальних, конструкційних, високоміцних 

сталей, нержавіючих теплостійких та жаростійких сталей, сплавів на 

нікелевій основі та суперсплавів [25] (рис. 1.5), при тому загальний об’єм 

виробництва електрошлакових сталей постійно зростає.  
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Рисунок 1.5 – Використання ЕШП у світі сталей і сплавів [25] 

 

Сучасна електрометалургія використовує широку гаму технологій, які 

створені на базі електрошлакового процесу. Сьогодні винайдено і 

впроваджено в промисловість цілу низку технологій, що базуються на 

електричному нагріві шлаку, як джерела тепла, які можна поділити на дві 

основні групи:  

 Електрошлаковий переплав витратного (витратних) електрода, що 

реалізовано в наступних різновидах: 

-  класичний електрошлаковій переплав без використання закритої камери з 

застосовуванням витратних електродів придатний для отримання 

високоякісних виробів з інструментальних, конструкційних, високоміцних 

сталей, теплостійких нержавіючих та жаростійких сталей, сплавів на 

нікелевій основі та суперсплавів; 

- ЕШП в закритій камері з використанням захисного інертного газу (азоту, 

аргону, рідше – осушеного повітря) при атмосферному тиску (англійською - 

Inert Electroslag Remelting - IESR) [26-30] - це головний процес на сьогодні;  

- ЕШП при підвищеному тиску в камері, що зазвичай заповнена азотом 

(англійською - Pressure Electroslag Remelting- PESR), який використовують 

головним чином для виплавки високоазотистих сталей [31-34]; 
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- ЕШП у вакуумі (англійською Electroslag Remelting Under Vacuum -  VAC-

ESR) [35] використовується для переплаву суперсплавів і титанових сплавів. 

При VAC-ESR переплавлений метал захищено від окислення. Застосування 

вакууму забезпечує вакуумну дегазацію розплаву та видалення водню; 

- ЕШП в контрольованій атмосфері під "активними" металовмісткими 

флюсами з робочим тиском до 8 МПа (англійською – Chamber Electroslag 

Remelting – ChESR). Застосовується для виробництва високоякісних злитків 

титану та його сплавів з титанової губки або порошку, з можливістю 

отримання квадратних і прямокутних злитків, що дуже важливо для 

подальшої деформації [36, 37]; 

- швидкісний ЕШП - (англійською - Electroslag Rapid Remelting Process –

ESRR). У такому процесі здійснюється переплав електрода великого 

діаметру в Т-подібний кристалізатор, при цьому перетин витратного 

електрода в 3-10 разів перевершує перетин злитка, що витягується з 

кристалізатора. Цим способом отримують заготовки з ледебуритних, 

швидкорізальних, нержавіючих сталей та суперсплавів [38]; 

- дугошлаковий переплав (ДШП) (англійською – Arc Slag Remelting– ASR) це 

процес переплаву витратного електроду електричною дугою, що горить між 

поверхнею рідкої шлакової ванни і електродом в мідному 

водоохолоджуваному кристалізаторі  

ДШП використовується для виплавки високоазотистих сталей і титану та 

його сплавів [39-44]; 

- двоконтурна схема ЕШП (ЕШП ДС) з використанням струмопідвідного 

кристалізатора (англійською - Electroslag Remelting With Two Independent 

Power Circuits  – ESR TC). Під час ЕШП ДС струм подається по двох 

ланцюгах «витратний електрод - піддон» і «струмопідвідний кристалізатор - 

піддон». Це дозволяє розірвати жорстку залежність температури процесу і 

швидкості плавлення електрода та забезпечити управління тепловкладенням 

в шлакову і металеву ванни, що важко досягти в стандартному ЕШП. ЕШП 
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ДС застосовується для виробництва складних сталей, суперсплавів і титану 

[45, 46]. 

 Електрошлакові процеси без витратних електродів з використанням 

струмопідвідного кристалізатора. 

- порційна електрошлакова виливка (ПЕШВ) це технологія яка розроблена 

на основі використання електрошлакової технології з невитратним 

графітованим електродом. Метал в кристалізатор заливають порційно. 

ПЕШВ застосовувалася у виробництві великих сталевих ковальських злитків, 

як метод боротьби з дефектами усадкового та лікваційного походження  

[47-50];  

- електрошлакове наплавлення (ЕШН) дискретними матеріалами (дріб, 

порошок, стружка тощо). Наплавлення відбувається в струмопідвідному 

кристалізаторі, до якого підведено струм і який є секційним неплавким 

електродом. Це дає можливість забезпечення рівномірного теплового поля на 

великій площині; відсутність забруднення наплавленого металу 

включеннями електродного металу; можливість магнітного впливу нa 

процеси кристалізації металу, що наплавляється; можливість регулювання 

проплавлення основного металу як за рахунок електричного режиму, так і за 

рахунок зміни швидкості наплавлення тощо. На практиці при ЕШН з 

подачею дискретних матеріалів використовують присадкові матеріали 

вуглецевих низьколегованих, швидкорізальних та інструментальних сталей, 

чавунів, карбідів вольфраму з різними добавками та інш. Використовується 

для відновлювання робочого шару відповідальних виробів, наприклад, 

прокатних валків, роторів електродвигунів тощо [51, 52]. 

- з подачею рідкого металу (ЕШП РМ) (англійською - Electroslag 

Remelting by Liquid Metal – ESR LM), в тому числі електрошлакове 

безперервне лиття (англійською - Electroslag Continuous Casting – ESCC), і 

виробництво методом ЕШП композитних виробів (ЕШН РМ, ЕШН РПМ) 

(англійською - Electroslag Surfacing by Liquid Metal – ESS LM) (валки, 
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листовий прокат, труби, ротори та ін.) [53-55]. Електрошлакове безперервне 

лиття (ESCC) дозволяє отримувати заготовки круглого та прямокутного 

перетину з високоміцної сталі гарантованої якості, які вільні від дефектів 

лікваційного походження та з направленою кристалізацією. До того ж 

швидкість лиття в 1-3 рази вище ніж традиційного ЕШП, а споживання 

електроенергії зменшується на 20-30% [56-58].  

Далі наведено більш д’етальний опис різних процесів, що розроблено,  

галузі застосування, переваги і обмеження їх використання, перш за все при 

виготовленні великовагових злитків. 

Різні варіації процесу ЕШП в захисній атмосфері були розроблені у 

зв´язку з постійно зростаючими вимогами до якості та властивостей металів і 

сплавів [59, 60]. Захист плавильного простору і електроду від навколишньої 

атмосфери інертним газом дозволяє запобігти окисленню, що особливо 

актуально при переплаві сталей і сплавів з великим вмістом 

легкоокислюваних елементів. Найбільш ефективно захист організують в 

закритій камері, в якої розміщено весь електрод. Слід зазначити, що першу в 

світі камерну піч ЕШП У-102, яка призначена для електрошлакового 

переплаву сталей і сплавів в захисній атмосфері, було розроблено в ІЕЗ ім. 

Є.О. Патона [61].  

Перші промислові установки ЕШП в захисній атмосфері були 

побудовані в 1994-97 рр. в Німеччині та Італії [62]. В промисловості процес в 

захисній атмосфері було впроваджено німецьким виробником 

електрошлакового обладнання компанією ALD Vacuum Technologies 

(Німеччина), які назвали його IESR (електрошлаковий переплав під захисною 

атмосферою інертного газу при атмосферному тиску) [63]. IESR є різновидом 

ЕШП, де інертний газ (аргон) захищає шлак і метал від окислення та 

поглинання азоту і водню з повітря [64]. Окислення електроду та шлаку 

майже повністю уникають, тим самим забезпечують кращу чистоту злитка. 

При IESR практично повністю виключається втрата легкоокислювальних 

елементів, таких як Ti, Zr, Al, Si, що особливо важливо при переплаві сплавів, 
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що містять високий Al і Ti, як, наприклад, суперплави з дуже вузькими 

діапазонами легування.  

Сучасні печі ЕШП, які введені в експлуатацію за останні роки, у 

всьому світі є переважно камерного типу для отримання злитків 

висококолегованих сталей і суперсплавів [65-68].  

Спеціалістами ALD Vacuum Technologies (Німеччина), [69] також 

розроблено процес та обладнання електрошлакового переплаву, що 

відбувається у вакуумі (VAC-ESR). Як зазначають розробники, при цьому 

забезпечується вакуумна дегазація розплаву та видалення водню. Розчинені 

гази видаляються, а переплавлений метал захищено від окиснення. Крім того, 

мінімізується небезпека появи «білих плям» (white spots), які є поширеним 

дефектом в суперсплавах після ВДП. Таким чином, VAC-ESR поєднує в собі 

переваги ЕШП і ВДП та підходить для переплаву суперсплавів і титанових 

сплавів. Прототип печі побудовано в Японії, проте виникли складнощі з 

випаровуванням шлаку при зниженому тиску, що призводить до забруднення 

вакуумної системи. Роботи з пошуку відповідного шлаку тривають, однак на 

сьогодні цей процес не отримав промислового розвитку. У вітчизняний 

практиці існує досвід застосування шлаків ЕШП у вакуумі. Досліди 

застосування шлаку АНФ-28 у вакуумно-дугових печах на ПрАТ 

«Дніпроспецсталь» підвередили таку можливість, проте відбувалося 

забруднення вакуумної системи. 

Розроблено декілька різновидів процесу ЕШП, що ведеться в закритій 

камері в атмосфері азоту з підвищеним тиском, завдяки чому забезпечують 

легування сталі азотом з газової фази.  

Варіант ЕШП з підвищеним тиском (PESR) широко застосовують для 

отримання аустенітних нержавіючих сталей, наприклад типу Cr18Mn18 та 

Х2CrNiMoN17-12-2 [70-72]. Процес ведуть в камері де створюють тиск азоту 

до 4 MПа, що дозволяє отримувати сплави з його високим вмістом. 

Підвищений тиск запобігає виведенню розчиненого азоту з рідкої сталі в 

атмосферу. Величина тиску залежить від складу сплаву і бажаного вмісту 
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азоту в металі злитка. Обладнання може бути використано і для плавки в 

захисному газі при атмосферному тиску. Результати застосування ЕШП з 

підвищеним тиском свідчать, що хімічний склад неметалевих включень та їх 

розподіл в металі при цьому залежить від шлаку, який залишається основним 

чинником, що впливає на хімічний склад неметалевих включень [73, 74].  

ЕШП в контрольованій атмосфері під "активними" металовмісткими 

флюсами (КЕШП) з робочим тиском до 8 МПа (КЕШП) дозволяє проводити 

рафінування первинного сплаву TiAl, що отриманий методом 

алюмотермічного відновлення оксидів. КЕШП може бути перспективним 

методом утилізації титанових відходів (скрап, стружка) та виробництва 

високоякісних злитків з високореакційних металів: Zr, V, Cr, і їх сплавів [75-

77]. Для виплавки титану розроблено і технологію електрошлакової плавки в 

печі камерного типу в ІЕЗ ім. Є.О. Патона із застосуванням 

електромагнітного впливу на металеву ванну [78-80].  

У порівнянні з ЕШП метод ДШП при виплавці сталей і сплавів 

дозволяє в 1,5 рази знизити витрату електроенергії, а також майже в 2 рази 

зменшити витрату флюсу на 1 т металу. Слід зазначити, що якість металу 

ДШП практично не поступається металу ЕШП, однак на теперішній час цей 

процес ще не знайшов своєї промислової реалізації. [81]. 

Більш ніж шістдесятирічний вітчизняний [10, 18, 21] і світовий [13, 14] 

досвід застосування технологій електрошлакового переплаву свідчить про 

його переваги як з точки зору високої якості, так і ефективності у 

виробництві злитків з складнолегованих сталей і сплавів, особливо, великої 

маси і поперечного перерізу.  

Слід відмітити, що основне призначення ЕШП за останні десятиліття 

змінилося. Якщо раніше ЕШП здебільшого використовували для очищення 

металу від домішок, зараз він є перш за все способом формування злитка з 

щільною структурою і гладкою поверхнею, що придатна до деформування 

без додаткової зачистки, що гарантує високий вихід придатного [82 -85]. 
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Саме ця перевага електрошлакових злитків стала в останнє десятиріччя 

причиною відродження інтересу до і сплеску об’єму використання 

електрошлакової виплавки великовагових злитків в усьому світі. Якщо у 

2009 році в усьому світі працювали всього 3 печі ЕШП для виплавки злитків 

масою понад 100 т, то сьогодні їх кількість зросла до 16 [86], а маса злитка 

при класичному ЕШП (з одним електродом або зміною електродів в ході 

плавки) сягнула 250 т при максимальному діаметрі 2800 мм [87]. Компанія 

ALD Vacuum Technologies (Німеччина) перша в 1971 році запустила в роботу 

піч, яка дозволяла отримувати зливки діаметром до 2500 мм та масою до 165 

т. Згодом піч було модернізовано і сьогодні успішно працює та має 

можливість отримувати зливки ЕШП масою до 220 т на заводі Saarschmiede, 

м. Саарбрюкен [88, 89]. В Італії компанія Forgiatura A. Vienna виробляє 

зливки ЕШП масою до 250 т діаметром до 2600 мм зі зміною витратних 

електродів масою 60-80 т [90]. В Китаї, який сьогодні є безумовним лідером 

за сукупним виробництвом електрошлакового металу і, зокрема, великих 

ковальських злитків ЕШП, переважно використовують трифазну багато 

електродну схему. Такі печі побудовано на Yantai Taihai Manoir Nuclear 

Equipment (150-тон), China First Heavy Industries (120- тон), Shanghai Heavy 

Machinery (200 т). На останньому заводі було також побудовано піч ЕШП для 

злитків масою до 450 т, які однак не випускаються у зв’язку з проблемами 

якості [86, 91, 92]. 

Однак, виплавка великовагових злитків стикається з проблемою 

виготовлення якісних важких витратних електродів, для виплавки яких, 

навіть будують додаткові установки за типом напівбезперервної розливки 

[93], обладнання для якої сьогодні пропонує фірма INTECO під назвою 

«Segment Casting» [94], для подолання змін хімічного складу, викликаного 

ліквацією. Цей шлях є складним технічно, і витратним. В той же час, 

сьогодні розроблено і використовуються технології і обладнання 

електрошлакового одержання з злитків з рідким металом, використання яких 

виключає витратний електрод і, відповідно, пов’язані з ним проблеми. Однак, 
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перш ніж перейти до характеризації процесів з рідким металом слід 

визначити і відмітити ті особливості, які відзначають процеси з витратним 

електродом і успіхи, які досягненні у виробництві теплостійких і 

високоміцних сталей, при одержанні якісних злитків, що є однією з задач цієї 

роботи. 

 

1.1.1  Застосування ЕШП в отриманні сталей для енергетики (роторних)  

Сьогодні використовуються дві основні конструкції роторів - зварні та 

моноблочні ротори, що мають свої переваги та недоліки. Маса поковок нових 

роторів для потужних електростанцій може досягти 600 т, а їх діаметр 

збільшується до 3 м, що суттєво ускладнює отримання великовагових злитків 

вільних від дефектів лікваційного походження. Для того, щоб виготовлення 

таких поковок було конкурентоспроможними необхідно забезпечити високий 

рівень якості вихідних злитків з однорідними хімічним складом і 

властивостями по всій довжині злитка/поковки. Комбінація ЕШП та ВДП в 

цей час є найкращим рішенням для забезпечення якості зазначених злитків. 

Маючи сталь одного хімічного складу по всій довжині, моноблочні ротори 

зазвичай дуже дорогі, враховуючи ціну такого класу матеріалів.  

Сучасному використанню ЕШП в енергетичному машинобудуванні 

передує довга історія. Вклад ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України на перших 

етапах застосування електрошлакового металу в енергетичних агрегатах, 

насамперед теплових станцій, а згодом й атомних, є дуже вагомим. Базові 

відомості про переваги металу ЕШП саме для енергетики сконцентровано в 

[12]. Вже багато років назад було показано, що метал ЕШП завдяки найвищій 

локальній швидкості кристалізації має найкращі показники повзучості 

циклічному навантаженні при температурах роботи як парових так і газових 

турбін [95, 96]. 

Новітня практика енергетичного машинобудування орієнтується на 

метал ЕШП при виробництві таких відповідальних деталей як ротори турбін 

й різноманітні товстостінні труби. Сьогодні приблизно 50% роторів високого 
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та середнього тиску в світі виробляють з металу ЕШП і переважно в захисній 

атмосфері. Саме тому за останні декілька років парк великих печей ЕШП для 

виплавки злитків масою понад 60…80 тон значно поповнився й за різними 

відомостями тільки в Європі до колись єдиного на котиненті агрегату на 

злиток 165 тон (фірма ALD Vacuum Technologies, Німеччина) та фірмі 

Saarshmide, Німеччина додалося щонайменше 6 нових печей ЕШП масою до 

250 т.  

В КНР за різними приватними відомостями сьогодні окрім 

Шанхайського заводу важкого машинобудування, що має печі ЕШП на 

злиток до 450 тон й до 200 тон, щонайменше 5 різних компаній мають печі 

ЕШП китайського виробництва на злиток масою 100-120 тон. Більшість з них 

має трифазне живлення й працюють зі зміною електродів або по прямій схемі 

живлення «електрод – піддон» з трьома електродами, або з трьома парами 

біфілярно підключених електродів. Тільки фірма Dongbei Special Steel  має 

велику 110-тону піч з Австрії, фірма Інтеко. В наш час великі установки 

ЕШП вантажопідйомністю від 50 т мають конструкцію, яка закрита під час 

процесу плавлення і відкрита протягом короткого часу під час зміни 

електродів 

На підприємствах японських фірм "Kobe Steel Ltd" та "Mitsubisi Heavy 

Industries" була отримана заготівка ротора для парової турбіни, що працює 

при температурі пари 630˚С з 74-тоного електрошлакового злитка з 

високохромистої) сталі нового покоління (вміст Cr до 12% з добавками Mo, 

W, Co, Nb, V і B). Результати контролю якості заготовки ротора зі сталей 

нового покоління показали, що опір повзучості в 1,5 рази вище, ніж сталей, 

які застосовували раніше [97]. 

ЕШП в комбінації з вакуумно-індукційним переплавом (ВІП) було 

застосовано при виробництві ротора турбіни з нікелевого сплаву LTES700R 

(Ni-12Cr-6Mo-7W-1,6Al -0,6Ti % мас.) сталей. Із застосуванням подвійного 

переплаву було виплавлено злиток діаметром 1050 мм, довжиною 2800 мм та 

масою 20 т без поверхневих та будь-яких інших шкідливих дефектів. Потім 
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провели зварювання різних частин ротора нікелевого суперсплаву LTES700R 

та 12% Cr жароміцну сталь (MTR10A) для елементів ротора, що працюють в 

зонах високої та низької температурах відповідно [98]. 

ЕШП під тиском (PESR) широко застосовується в технологічному 

циклі виробництва заготовок з нової генерації роторних сталей MARBN - це 

9% Cr-сталі мартенситного класу, що зміцнені бором і азотом для кованих 

елементів у високоефективних електростанціях, які стійкі до повзучості. 

Застосування ЕШП під тиском (PESR) сприяє зменшенню сегрегації, 

видаленню неметалевих включень, забезпеченню відсутністю пор тощо в 

металі заготовок. Крім того, застосуання ЕШП під тиском (PESR) забезпечує 

направлену кристалізацію структури з високим ступенем чистоти.В 

результаті використання виробів із зазначеної сталі робоча температура 

роторів збільшується від 625 до 650°С [99].  

Застосування комплексної технології виробництва із застосуванням 

класичного ЕШП злитків масою до 60 т нових мартенситних комплексно-

легованих хромистих жароміцних сталей марок 12Х10М1В1ФБРА і 

X12CrMoWVNbN10-1-1 для роторів високого та середнього тиску турбін 

СНКП забезпечила однорідний хімічний склад за вмістом кремнію (≤0,10%), 

алюмінію (≤0,012%), кисню (≤ 35ppm), водню (≤ 2ppm). Застосування ЕШП 

дало змогу формуванню дрібної однорідної структури по всій висоті та 

перетину заготовок та неметалевих включень розміром від 3 до 10 мкм, 

переважно корунду (Al2O3) [100-102.]. 

Зварні великовагові ротори для енергетичних турбін складаються з 

двох і більше частин (масою 15 - 50 т), які також зазвичай виготовляють 

методом ЕШП. Завдяки високій щільності злитків ЕШП можливо 

використовувати більш прості способи кування, в тому числі 

великогабаритних виробів [103]. Така конструкція ротору дозволяє 

здійснювати вибір матеріалу для кожної секції, яка працює у відповідному 

температурному режимі. Однак, зварювання великовагових частин є вузьким 
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місцем і з точки зору витрат часу й праці, так і з точки зору можливості 

утворення дефектів і концентраторів напружень.  

Компанією Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. (Південна 

Корея) із застосуванням ЕШП в захисній атмосфері аргону було виготовлено 

зливки ЕШП з 9-12% мас. Cr - хромистої сталі масою 70 т та діаметром 1700 

мм та 20-ти тоний злиток ЕШП діаметром 1000 мм 10%Cr-Nb-W вільних від 

сегрегації. Компоненти ротора (отримані поковки) між собою зварювали під 

флюсом електродом, що плавиться в композитний ротор турбіни для роботи 

в умовах високого та/або середнього тиску. Шлак використовували з SiO2 для 

отримання оптимального вмісту Si, Nb і низького вмісту Al. Однак, не 

зважаючи на успішне отримання високоякісного металу ЕШП в зоні 

з'єднання сталей 9-12% Cr та 10%Cr-Nb-W (зоні термічного впливу) було 

виявлено підвищення твердості. Це може бути місцем для зародження 

тріщин при подальшій експлуатації деталі при підвищених температурі та 

тиску [104]. 

Тому, світові виробники зварних композитних роторів парових турбін 

перебувають в постійному пошуку застосування інших способі отримання 

роторів з різнорідних сталей та сплавів замість зварювання невитратним 

електродом з присадковим матеріалом.  

В ІЕЗ ім. Є.О. Патона в кінці 90-х початку 2000- х рр. були проведені 

дослідні плавки з отримання злитків-прототипів моноблокових композитних 

роторних заготовок із застосуванням ЕШП з витратними електродами із 

застосуванням струмопідвідного кристалізатора і двоконтурної схеми 

підключення [105,Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В якості 

матеріалів для досліджень були використані дві композиції сталей: сталь 

08сп - валкова швидкорізальна сталь 180Х5М4В4Ф; сталь 08сп - нікелевий 

сплав Інконель 718. Виготовлення злитків проводили шляхом послідовного 

переплаву витратних електродів кожного складу, що входить до композиції. 

Перехід від одного матеріалу до іншого відбувався з фіксованою затримкою 

процесу переплаву, протягом якої відбувалася кристалізація рідкого металу, 
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таким чином, щоб глибина рідкої металевої ванни була мінімальною. В 

період витримки розплаву і його кристалізації шлакову ванну в рідкому стані 

підтримували за рахунок застосування струмопідвідного кристалізатора. 

Після одержання мінімального об'єму рідкої металевої ванни першого складу 

в кристалізатор занурювали витратний електрод другого хімічного складу і 

здійснювали його переплав відповідно до аналогічного режиму, як і у 

випадку з першим електродом. Позитивний досвід застосування переплаву 

витратних електродів за схемою ЕШП ДС у СПК отримав подальший 

розвиток в цій роботі по отримнаню композитного злитка ЕШП з рідким 

металом.  

Компаніями Japan Steel Works (Японія) і General Electric (США) було 

виготовлено методом ЕШП злиток масою 44 т, діаметром 1700 і довжиною 

4690 мм, з'єднаного з частин зі сталей CrMoV і NiCrMoV. Переплавляли 

зварений витратний електрод зі сталей вищезазначених марок. Композитний 

ротор було виготовлено як альтернативу конструкції зварного ротора для 

сучасних застосувань турбін. Одна частина ротора (NiCrMoV) - низького 

тиску поєднувала високі характеристики міцності і в'язкості, а інша 

середнього (CrMoV) - високу жароміцність. Ротор з'єднаний з частин зі 

сталей різного легування отримав назву – мультилегований ротор 

(англійською - multiple alloy rotor (MAR))  (рис.1.8) [106]. 

 

Рисунок 1.8 – Композитний злиток ЕШП Japan Steel Works (Японія) і General 

Electric (США) 
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В результаті переплаву в композитному злитку ЕШП було отримано 

достатньо велику зону з’єднання різнорідних матеріалів, протяжність 

перехідної зони (trasition zone - TZ) в литому стані складала 520-640 мм (30-

38% від діаметру злитка), а після деформації (кування) досягала 1000 мм. 

Результати досліджень приведено на рис. 1.9  

 

Рисунок 1.9 – Зона з´єднання композитного злитка ЕШП виробництва Japan 

Steel Works (Японія) і General Electric (США) 

 

Було проведено два типи термічної обробки: попередню термічну 

обробку, яка включала двоетапну аустенізацію при температурі 1010 та 

900°С з подальшим відгартуванням при 660°С в олії. Остаточна термічна 

оброка проводилась для кожної зони окремо. Для зони середнього тиску 

(CrMoV) термообробку проводили при температурі 970°С, охолодження на 

повітрі та відгартовування при температурі 670°С. Зону низького тиску 

(NiCrMoV) обробляли при температурі 840°С, гартування у воді та 

відгартовування при температурі 600°С. При чому частина перехідної зони, 

що близька до зони низького тиску гартувалася на повітрі, а близька до 
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середнього у воді. Таким чином, зони середнього та нитзького тиску 

пройшли різні термічні обробки відповідно до марки сталі, а перехідна зона 

мало того, що відрізнялася за хімічним складом, так ще і за термічною 

обробкою, що в свою чергу призводить до суттєвого розкиду за 

структурними складовими та механічнимим властивостями. Розподіл 

характерних елементів Ni, Cr, V, Mo в перехідній зоні відбувається 

відповідно до зміни хічного стаду сталей по довжині. Показники міцності 

перехідної зони знизилися в середньому на 10-18% відносно зон стеалей 

CrMoV та NiCrMoV.  

Спроба застосування класичного ЕШП для отримання композитних 

злитків показала, що в результаті було отримано злиток із перехідною зоною 

змішування різнорідних матеріалів розміром 30-38% від його діаметру, яка 

відрізняється за рівнем механічних властивостей і хічним складом від 

основного металу. Вона в процесі експлуатації в умовах високих температур і 

тиску може бути місцем зародження тріщин.  

Тому мабудь, для отримання рівномірної структури та властивостей по 

всій довжині ротора, необхідно проводити додаткову термічну обробку 

середню для обох марок сталей та оптимызовану для перехідної зони. 

Електрошлаковий переплав широко застосовується для виплавки 

заготовок роторів із сучасних роторних сталей для енергетики (FB2, 

MARBN, LTES700R, високохромистих та інших сплавів на нікелевій основі). 

Найпоширенішим є способи електрошлакового переплаву в захисній 

атмосфері інертних газів (IESR) або під тиском (PESR), які включаються до 

технологічного циклу виготовлення сучасних роторів. Однак існують суттєві 

обмеження за діаметром і масою злитків.  

Попередній досвід застосування ЕШП РМ, як буде показано нижче, 

відкриває можливості виробництва високогомогенних злитків-заготовок для 

композитних роторів з керованою глибиною металевої ванни за рахунок 

мінімізованої зони змішування двох і білше матеріалів із застосування СПК . 
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1.1.2 Технології ЕШП отримання високоміцних сталей, в тому числі 

рейкових  

До високоміцних відносяться сталі, тимчасовий опір яких перевищує 

1600 МПа при чому межа плинності більше 1400 МПа. Сталі з межею 

плинності більше 2000 МПа іноді називають надвисокоміцними. Перш за все, 

високоміцні сталі застосовуються у виробах, для яких важливо зменшення 

маси при збереженні високої міцності. Це можуть бути балки, труби, рейки, 

вироби кріплення, деякі види тросів, високошвидкісні ротори, вали та багато 

інших деталей машин та механізмів. Отримання сталей високої міцності 

неминуче веде до зниження показників пластичності і перш за все опору 

крихкому руйнуванню. Застосовуються висосокоміцні сталі в будівництві, 

транспортному машинобудуванні, аерокосмічній техніці та сучасному 

автомобілебудуванні тощо. Надійність сталі в конструкції (виробі) може бути 

характеризована конструктивної міцністю - комплексом механічних 

властивостей, що знаходяться в кореляції з експлуатаційними умовами 

роботи виробів. Для більшості високоміцних конструкційних сталей такими 

параметрами конструктивної міцності є: межа плинності і параметр в'язкості 

руйнування (тріщиностійкості), що забезпечується відповідним хімічним 

складом (наприклад підвищеним вмістом азоту, вуглецю, кремнію, ванадію 

тощо), структурою та подальшою термічною обробкою. 

При виплавці високоміцних сталей застосовують спеціальні методи 

виплавки, які підвищують чистоту сталі за неметалевими включеннями, 

модифікування їх форми (сфероідізація) та зменшення кількості, наднизьким 

вмістом газів і шкідливих домішок. Задовольнити високі вимоги за якістю 

металу в повному обсязі може електрошлаковий переплав, як один із стадій 

так і самостійний спосіб отримання сталі.  

Авторами [107] представлені результати дослідження з виплавки 

високоміцної сталі 15CDV6 (0,12-0,18% С; 0,8-1,1% Mn; 0,2%Si; 0,25-1,5%Cr; 

0,8-1,0%Mo) з межею міцності до 1250 МПа класичним електрошлаковим 

переплавом під шлаком, що містить (масова частка в%) 70 CaF2, 15CaO і 
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15A1203. Електрошлакове рафінування зазаначеної високоміцної сталі значно 

підвищує пластичність, ударну в'язкість, а також призводить до підвищення 

міцності. Властивості сталі ЕШП в литому стані можна порівняти з 

властивостями після гарячої обробки звичайної сталі. Гаряча деформація 

призводить до подальшого поліпшення властивостей сталі ЕШП, і 

підвищенню ізотропності, ніж звичайна сталь, що пройшла гарячу обробку. 

В роботі [108] наведено результати застосування класичного ЕШП для 

отримання високоміцних сталей (0,95-1,05 %C; 0,90-1,20 %Mn; 0,20-0,65 %Si; 

1,30-1,65 %Cr) з накладенням постійного магнітного поля на шлакову ванну. 

Показано, що магнітне поле дає позитивний вплив на розмір і розподіл 

неметалевих включень. Якість литої структури переплавленої сталі повністю 

відповідає вимогам відповідних технічних умов, а розмір неметалевих 

включень знижується в порівнянні з виливками серійної технології. Зокрема, 

з накладенням поля розмір оксидів змінюється в межах 1,0-1,5 бала, 

сульфідів 0,5-1,5 бала. У злитках серійної технології оксидні включення мали 

розмір 05-2,5 бали, а сульфідні включення - 0,5-2,0. Швидкість наплавлення 

може бути збільшена в 1,20-1,25 рази.  

В статті [109] представлені результати впливу класичного 

електрошлакового переплаву на високоміцну сталь STN 14 109 (0,9-1,2% С; 

0,3-0,5% Mn; 0,15-0,3%Si; 1,3-1,65%Cr) з межею міцності 608-726 МПа. 

Вставлено, що виплавку зазначеної високоміцної сталі доцільно проводити 

під шлаками, що містять 70% CaF2 - 30% Al2O3 з додаванням 30 і 45 мас.% 

CaO. Підвищення вмісту CaO приводить до зниження вмісту сірки в металі та 

підвищенню ступеню десульфурації і навпаки при підвищенні вмісту 

CaF2.Після ЕШП відбувається зменшення вмісту сульфідних включень. 

Показники міцності знаходяться в межах стандарту, в той же час 

спостерігається їх підвищення відносно вихідного витратного електроду, що 

може бути пояснено більш щільною будовою структури металу ЕШП. 

Загалом результати досліджень свідчать про сприятливі умови впливу 
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процесу ЕШП на отримання високоміцної сталі з підвищеним вмістом 

вуглецю. 

В роботі [57] представлені результати застосування електрошлакового 

переплаву в захисній атмосфері інертного газу (Ar, N2) (IESR) або під тиском 

(PESR) для виплавки високоміцних нержавіючих сталей. Їх сортамент 

представлено в таблиці.  

Таблиця – Хімічний склад високоміцних сталей, що виплавляються в 

електрошлаковій печі під тиском 

Сталь Тиск, 

МПа 

Cr Mn C Si S P Mo Ni N 

Cr18Mn18N 2 20,13 16,51 0,10 0,54 0,012 0,020 - - 1,0 

Cr22Mn16N 2,1 21,22 15,92 0,12 0,49 0,003 0,023 - - 1,21 

18Cr18Mn2MoN 2,1-3 18,34 18,36 0,068 0,50 0,008 0,024 2,13 - 0,93 

18Cr18Mn2MoN 2,3-3 18,56 18,20 0,069 0,48 0,009 0,025 - - 0,93 

P2000 3,0 17,06 13,18 0,042 0,75 0,009 0,021 3,37 - 0,79 

23Cr2MoNi4N 3,2 21,33 - 0,026 0,72 0,010 0,019 2,05 4,00 0,88 

 

Слід звернути увагу на сучасні технології отримання високоміцних 

рейкових сталей з підвищеним вмістом вуглецю до 1%. Сьогодні при 

виробництві особливо високої якості рейок для високошвидкісних 

магістралей застосовують глибоке очищення сталі від шкідливих домішок 

шляхом позапічної обробки з обов'язковим вакуумуванням. Безперервне 

розливання сталі з обов'язковим електромагнітним перемішуванням 

(гальмуванням) дозволяє великою мірою послабити прояв фізико-хімічної 

неоднорідності в заготовці литого металу. Подальша прокатка і 

термообробка рейок також значною мірою оптимізовані [110-127].  

Сталь виготовляють з перворідної сировини (залізної руди) 

стандартизованим процесом (виплавка сталі киснево-конвертерним процесом 

або в електропечах) з розливанням металу на вертикальних або радіальних 

машинах безперервного лиття заготовок (МБЛЗ). Сучасні технології 

позапічної обробки та розливання сталі в певному обсязі гарантують якість 
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заготовок високоміцної рейкової сталі. Однак висока швидкість розливання 

безперервнолитої заготовки (від півметра до декількох метрів в хвилину, в 

залежності від її перетину) призводить до утворення дуже глибокої рідкої 

лунки (металевої ванни): навіть для заготовки квадрат 200 мм довжина рідкої 

лунки досягає до 7 м при різній швидкості витягування. Природно, що при 

таких умовах підживлення усадки заготовки в осьовій частині злитка є 

обмеженою і з'являються лікваційні дефекти та пористість. 

Однією з проблем якості рейок є дефекти в осьовій частині заготовки 

(викликані ліквацією та усадкою в металі, який твердне), які суттєво 

зменшують термін працездатності рейок. Утворення цих дефектів пов’язано з 

відсутністю достатнього перемішування та підживлення останніх порцій 

рідкого металу в глибокій лунці заготовки. Однак, значно зменшити глибину 

рідкої лунки неможливо, отже існує певна нижня межа швидкості розливання 

на машинах безперервного лиття (МБЛЗ) поза якої відбувається 

підморожування меніску і поверхня заготовки стає непридатною для 

подальшої прокатки [128, 129].   

Наразі в нашій країні понад 80% загальної кількості рейок, що укладені 

в залізничні колії ПАТ «Укрзалізниця» потребують заміни [130]. 

Перспективним рішенням може стати застосування електрошлакових 

технологій для підвищення якості рейкової сталі. Застосування гібридної 

технології виплавки/розливки рейкового металу, що поєднує переваги 

безперервного литва та електрошлакового переплаву відкриває нові 

можливості для отримання високоякісного рейкового металу, в тому числі з 

сучасних заевтектоїдних марок [131-140]. 

Метод ЕШП для отримання високоміцної рейкової сталі відповідної 

металургійної якості зі збільшеним терміном служби було випробувано ще в 

60-і роки минулого століття і підтверджено на початку 1990-х років. 

Технологічна схема виробництва рейок методом ЕШП включала такі основні 

операції: виплавка рейкової сталі М76 в мартенівської печі, розливання на 

зливки 9,96 т для отримання витратних електродів і власне класичний 
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електрошлаковий переплав в зливки масою 8,5 т [141]. Зливки після 

переплаву були прокатані та термооброблені за традиційною технологією. 

Дослідження експериментальної партії рейок показали, що в металі ЕШП в 

порівнянні з рейками, виготовленими традиційним способом, досягнута дуже 

висока ступінь чистоти сталі (максимальна забрудненість оксидами за ГОСТ 

1778-62 склала 2 бали, сумарна щільність стрічкових включень - 0,6 мм/см
2
, 

загальний вміст стійких оксидних включень - 0,0038%, а для сталі звичайних 

рейок аналогічні показники склали відповідно 3-4 бали, 4,5 мм/см
2
 і 

0,0103%). Використання технології ЕШП дозволило знизити вміст стійких 

неметалевих включень в 2-2,5 рази, а щільність стрічкових включень майже в 

8 разів. Порівняння якості рейок з металу ЕШП з такими, що отримано 

іншими методами (з обробкою синтетичними шлаками, розкисленням 

силікокальцієм і легування ферованадієм) показало, що показники міцності 

рейок ЕШП практично не відрізняються від показників рейок традиційного 

виробництва. Зростання експлуатаційної стійкості рейок ЕШП було 

досягнуто, на думку авторів [141], завдяки різкому підвищенню чистоти 

рейкової сталі. Повномасштабні випробування експериментальної партії 

рейок зі сталі ЕШП було проведено на кільці радіусом 400 м, з укладанням їх 

на дерев'яні шпали (полігон ВНДІЗТ, Щербинка, Московська область). Будь-

яких дефектів на контактній поверхні рейок ЕШП не з'явилося до завершення 

випробувань (477 млн. брутто тон).  

На контактній поверхні порівняльних рейок М76, що були виготовлені 

в мартенівській печі (без позапічної обробки) дефекти з'явилися вже після 

проходження 100 ... 140 млн. брутто тон. Таким чином, випробування 

показали, що довговічність рейок з металу ЕШП в 3,4 - 4,7 рази вище, ніж з 

металу звичайної виплавки. Однак, вартість рейок ЕШП склала в той час біля 

185 - 188 дол. США / т в порівнянні з вартістю традиційних рейок 89 дол. 

США / т (порівняльна оцінка цін 1990 року в радянських рублях, за курсом 

1,8 рубля за долар США). 
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Дворазове збільшення вартості при застосуванні електрошлакового 

переплаву стало основною перешкодою в той час для використання ЕШП у 

виробництві рейок. Однак, позитивний досвід застосування ЕШП для 

підвищення якості рейок став відправною точкою для формування сучасного 

розуміння необхідного рівня чистоти рейкової сталі. На його підставі 

останнім часом нами були проведено нові дослідження виробництва рейок 

найвищої якості з використанням традиційного процесу ЕШП, прискореного 

ЕШП і ЕШП і з рідким металом. 

Електрошлаковий переплав як класичний, так із захисною атмосферою 

інертних газів (IESR) або під тиском (PESR) застосовується для виплавки 

сучасних високоміцних сталей з підвищеним вмістом азоту та вуглецю 

(високоміцні конструкційні сталі, нержавіючі тощо). Показано, що досвід 

застосування ЕШП для отримання високоміцних рейкових сталей може 

суттєво допомогти в боротьбі з проблемою їх якості, через високу швидкість 

режимів розливання металу на МБЛЗ і утворення глибокої металевої ванни 

та формуванню дефектів в осьовій частині заготовки (що викликані 

ліквацією та усадкою в металі, який твердне). Застосування принципів 

обігріву ЕШП в кристалізаторах МБЛЗ може пригальмувати швидкість 

розливання металу для формування злитків з відсутністю дефектів в осьовій 

частині та з збереженням необхідної продуктивності процесу. 

1.2 Критичні особливості електрошлакового переплаву з витратним 

електродом і досвід використання ЕШП у виробництві 

відповідальних виробів 

Незважаючи на широку гаму способів і методів плавлення та 

кристалізації металу, об'єднаних в класичному понятті «електрошлакова 

технологія», всіх їх об'єднує кілька загальних характеристик. А саме: 

центральний характер підведення тепла до злитка, що кристалізується, та 

периферійний тепловідвід від нього; наявність витратного або невитратного 

електрода; залежність швидкості надходження рідкого металу в металеву 
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ванну від потужності, що підведена до шлакової ванни. Ці особливості 

накладають обмеження на формування пласкої неглибокої ванни рідкого 

металу та можливості керування тепловкладенням в шлакову і металеву 

ванні, що унеможливлює отримання металу високої якості (вільного від 

дефектів усадкового та лікваціного походження) в злитках великого розміру. 

При цьому граничний розмір електрошлакового злитка, який зберігає якісні 

переваги перед звичайним зливком, що відлитий у виливницю, залежить від 

ступеню і характеру легування металу. Так, якщо для вуглецевих і 

низьколегованих сталей граничною масою електрошлакового злитка можна 

вважати 150-250 т, то для високолегованих сталей (інструментальних 

швидкорізальних, нержавіючих) та для суперсплаві вона істотно менше.  

Причиною обмеження діаметру і маси злитка є ліквація домішок та 

утворення дефектів. При класичному ЕШП форма металевої ванни – 

конусоподібна. Такий профіль ванни обумовлений підведенням тепла в його 

центральну (осьову) зону і периферійним характером тепловідведення від 

металу злитка, що кристалізується. Такий характер теплопідводу 

обумовлений центральним розташуванням електрода в шлаковій ванні, в 

результаті чого основна частина струму протікає по осьовій зоні і туди ж 

вводиться тепло разом з краплями перегрітого електродного металу 

(рис.1.10) [142].  

 

а 

 

 

б 

Рисунок 1.10 – Розподіл струму в плавильному просторі (а) та профіль 

металевої ванни (б) при традиційному ЕШП з витратним електродом 



56 

 

Характер розподілу електричного струму в шлаковій ванні при 

класичному ЕШП визначається співвідношенням опору проходження струму 

на ділянках: витратний електрод-металева ванна і витратний електрод-стінка 

кристалізатора. Значна частка проходження струму за ділянкою електрод-

металева ванна призводить до формування глибокої металевої ванни 

конусоподібної форми.  

Збільшення діаметра злитка призводить до ослаблення інтенсивності 

охолодження його центральних областей за рахунок тепловідведення в 

стінки кристалізатора. В результаті глибина і конусність металевої ванни 

збільшуються. При цьому спроби посилити охолодження центральних 

областей злитка за рахунок збільшення охолодження його периферії мають 

низьку ефективність. Особливо сильно зростає в центрі злитка протяжність 

зони двофазного твердо-рідкого стану - джерела всіх дефектів лікваційного 

походження. 

Всі спроби обмежити об’єм і глибину рідкометалевої ванни при 

класичному ЕШП за рахунок зниження потужності та відповідного 

зменшення швидкості плавлення витратного електроду зазвичай не давало 

позитивного результату через порушення формування якісної поверхні 

злитка. Можливості регулювання об’єму і форми металевої ванни при 

канонічній схемі ЕШП виявляються в значній мірі обмеженими.  

Розірвати жорсткий зв'язок між температурними параметрами 

електрошлакового процесу та його продуктивністю (жорстку залежність 

температури процесу і швидкості плавлення електрода.) і забезпечити 

управління тепловкладенням в шлакову і металеву ванні, що важко досягти в 

стандартному ЕШП дозволяє застосування струмопідвідного кристалізатора 

(СПК) і двоконтурної схеми підключення (ЕШП ДС) (рис.1.11, а). Ця схема 

одержала назву двоконтурної, оскільки живлення струмом витратного 

електрода і СПК здійснюється в роздільних електричних контурах (мережах) 

«витратний електрод-піддон» та «кристалізатор-піддон». Живлення може 

подаватися від одного або двох окремих джерел. Застосування СПК і схеми 
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ЕШП ДС значною мірою розширює можливості контролю профілю і глибини 

рідкометалевої ванни, а також протяжності двофазної зони при твердінні 

злитків, з метою протистояння розвитку в них небажаних лікваційних 

процесів (рис.1.11, б). 

 

   а     б 

Рисунок 1.11 – Розподіл струму в плавильному просторі (а) та профіль 

металевої ванни (б) при ЕШП ДС 

 

При ЕШП ДС здійснюється периферійне струмопідведення, що в свою 

чергу призводить до периферійного характеру тепловиділення при плавці в 

СПК. В результаті електрична енергія, що підводиться до кристалізатора 

переважно витрачається на нагрів периферійної зони шлакової ванни, тим 

самим гарантовано забезпечується високоякісне формування бокової 

поверхні злитків та формування більш сприятливої форми ы глибини 

металевої ванни. Так для злитка лабораторної виплавки діаметром 350 мм за 

схемою ЕШП ДС глибина металевої ванни практично в 5 разів менша (35 

проти 170 мм) в порінянні зі зливком відповідного діаметра, що отриманий за 

класичною технологією ЕШП [143] 
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1.3  Струмопідвідний кристалізатор і процеси з витратним електродом, 

що його використовують 

Вперше конструкцію струмопідвідного кристалізатора (СПК) було 

запропоновано та запатентовано в Інституті електрозварювання ім. Є.О. 

Патона Г.В. Ксендзиком [144-147]. 

Сучасну конструкцію СПК, яку було вдосконалено для промислової 

реалізації процесів ЕШП РМ і ЕШП ДС [148-150] показано на рис.1.12. СПК 

є секційним водоохолоджувальним пристроєм, який виконує функції 

невитратного кільцевого периферійного електроду і, завдяки цьому, 

забезпечує сприятливі умови формування поверхні та структури злитка (або 

шару, що наплавляється при електрошлаковій наплавці) [151, 152].  

 

   а      б 

Рисунок 1.12 – Конструкція струмопідвідного кристалізатора: а – 

схематичний розріз; б – загальний вигляд зверху 

 

СПК складається з водоохолоджувальних мідних секцій, що ізольовані 

одна від одної діелектричними прокладками. Струмопідвідна секція 

кристалізатора від прямого впливу шлакової ванни може бути захищена 

змінною футеровкою (наприклад, графітовою кільцевою вставкою) або 

шаром сталі.  

Секція-роздільник виконує функцію ізолятора, який перешкоджає 

виникненню електричного току між струмопідвідною і формуючою 
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секціями. Конструкційно вона виконана мідною з водяним охолодженням та 

заізольована від струмопідвідної. Нижня секція кристалізатора, призначена 

для формування зовнішньої поверхні злитка, про що й свідчить її назва. Вона 

ізольована від секції-роздільника і від нижнього фланця кристалізатора. 

Висота кристалізатора складається з висоти кожної секції, що обумовлені їх 

функціональним призначенням. Найменша висота у секції-роздільника 

(зазвичай до 100 мм). Найбільшу висоту має формуюча секція, в якій 

одночасно знаходяться частина шлакової ванни, рідка металева ванна і 

частина злитка, який закристалізувався. Висота струмопідвідної секції 

вибирається залежно від об´єму шлакової ванни. 

З використанням СПК розроблено декілька варіантів електрошлакових 

установок та технологій: 

 ЕШП за двоконтурною схемою (ЕШП ДС); 

  «Швидкісний» ЕШП (Electroslag Rapid Remelting Process ESRR),  

 Електрошлакове безперервне лиття заготовок (ЕБЛЗ англійською 

- ESСС) 

 Електрошлакове наплавлення (ЕШН) дискретними матеріалами 

(дріб, порошок, стружка тощо) 

 ЕШП з рідким металом для наплавлення валків 

На особливу увагу заслуговують розробки ЕШП з двоконтурною 

схемою живлення (ЕШП ДС), яка дозволяє істотно розширити можливості 

управління кристалізацією злитків. [153, 154]. При ЕШП ДС підведення 

струму до кристалізатору і витратного електроду проводиться окремо 

(рис.1.13).  
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Рисунок 1.13 – Двоконтурна схема ЕШП з використанням струмопідвідного 

кристалізатора 

 

При ЕШП ДС вдалося більш ніж в два рази, в порівнянні з класичним 

ЕШП, зменшити глибину металевої ванни без зниження загальної потужності 

переплаву. Це дає можливість в більш широких межах керувати тепловими 

процесами, що протікають в шлаковій і металевій ваннах. ЕШП ДС 

передбачає переплав витратних електродів один за одним, без зупинки 

процесу, що дозволяє формувати зливки перемінного хімічного складу. 

Однак ця система може бути застосована тільки при використанні короткого 

струмопідвідного кристалізатора з витягуванням злитка донизу. 

Порівняння процесу виплавки злитків ЕШП і ЕШП ДС показали, що 

ЕШП ДС може змінити розподіл електромагнітної сили, тим самим 

зменшити розмір краплі при тій же потужності плавлення. Дослідження 

поведінки неметалевих включень показали, що типи неметалевих включень 

для обох процесів переплаву не змінилися, проте кількість зменшилася на 

42,3% при ЕШП ДС. У порівнянні з ЕШП з витяжкою злитка здатність до 

розкислення при ЕШП ДС збільшилася на 10,7%, а здатність до знесірчення 

збільшилася на 24,5% [155]. 
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Процес «Швидкісного» ЕШП (Electroslag Rapid Remelting Process 

ESRR) було розроблено компанією INTECO, Австрія для отримання 

заготовок ЕШП малого і середнього діаметру [156, 157] (рис.1.14). 

Швидкісний ЕШП є окремим випадком ЕШП ДС з одним джерелом 

живлення та його підключенням до електроду, кристалізатору та піддон.  

 

Рисунок 1.14 – Схематичний вигляд «швидкісного» ЕШП (ESRR) [156] 

 

У такому процесі здійснюється переплав електрода великого діаметру в 

Т-подібний кристалізатор, при цьому перетин витратного електрода в 3-10 

разів перевищує перетин злитка, що витягується з кристалізатора. Цим 

способом отримують заготовки діаметром 100-300 мм з швидкорізальних, 

нержавіючих сталей та суперсплавів. Заготовки квадратного або круглого 

перетину, що отримані методом «швидкісного» ЕШП, готові до прямої 

прокатки, минаючи традиційну ковку або сплющення на обтискному стані, 

яке потрібно при обробці традиційних злитків ЕШП.  

Відзначається скорочення вартості виробництва і збільшення 

продуктивності без втрати специфічних властивостей, типових для злитків 
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ЕШП. В литому стані заготовки мають структуру направленої кристалізації, 

однорідний розмір зерен, ідеальний для прямої гарячої прокатки. Ці 

характеристики зазвичай втрачаються після повторного нагрівання та 

операцій кування.  

Також «швидкісний» ЕШП було реалізовано в захисній атмосфері 

[158]. Незважаючи на те, що «швидкісний» ЕШП (ESRR) процес, дуже 

перспективний з точки зору зниження складності циклу та підвищення якості 

продукції, але на думку спеціалістів компанії Valbruna Group (Італія), де була 

встановлена промислова установка, неекономічний з точки зору 

продуктивності установки й недоступний в промисловому масштабі. Це 

підштовхнуло до модернізації установки ESRR інноваційним автоматичним 

маніпулятором і створенню установки електрошлакового безперевного лиття 

заготовок (ЕБЛЗ) [159]. 

Електрод, що витрачається є необхідним елементом класичного ЕШП, 

проте саме виробництво електрода є однією з основних труднощів і 

обмежень процесу. Безумовною перевагою електрошлакових технологій із 

застосуванням рідкого металу є відсутність необхідності виготовлення, 

підготовки, і кріплення витрачаються електродів. Відомо, що від 40 до 60% 

собівартості злитків ЕШП - це вартість електродів. Відсутність витратних 

електродів не тільки знижує витрати на отримання злитка ЕШП, а й істотно 

зменшує висоту печі, оскільки на робочому майданчику, залишається, по 

суті, тільки розливний пристрій.  

Електрошлакові технології з рідким металом (ЕШП РМ) це спосіб 

формування злитка (заготовки, наплавленого шару), що передбачає 

підготовку рідкого металу в окремому агрегаті і його заливку малими 

порціями або тонким струменем в водоохолоджувальний секційний 

струмопідвідний мідний кристалізатор, до верхньої секції якого підключено 

джерело струму. За рахунок проходження струму від кільцевого 

невитратного електрода, яким є струмопідвідна секція кристалізатора, через 

шлак, шлакова ванна постійно нагрівається. Рідкий метал, що подається зі 
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спеціальних розливних пристроїв, проходить через шлак і формує металеву 

ванну, яка, твердіючи поступово формує злиток або наплавлений шар. 

Сформований злиток витягують з кристалізатора донизу. 

Основою електрошлакових технологій з рідким металом є 

струмопідвідний кристалізатор (СПК). СПК виконує функцію невитратного 

електрода і, одночасно, забезпечує формування злитка. Використання СПК 

забезпечує виділення тепла в шлакової ванні, яке дає можливість виключити 

застосування витратних електродів і працювати безпосередньо з рідким 

металом. В цьому випадку, на відміну від класичного ЕШП, здійснюється 

периферійне струмопідведення і, отже, максимальну температуру шлакова 

ванна має на периферії, а мінімальну — в центрі кристалізатора (рис.1.15, а). 

Крім того, завдяки відсутності витратного електроду, в центральну зону 

металевої ванни не поступає тепло з перегрітими краплями електродного 

металу. В результаті металева ванна може бути не лише плоскою, але навіть 

мати в центрі меншу глибину, ніж на периферії. Наслідком такої форми буде 

утворення дрібнозернистої стовпчастої структури, що дозволяє мати більш 

дисперсну первинну будову металу (рис.1.9, б). 

 

     а       б 

Рисунок 1.15 – Розподіл струму в плавильному просторі (а) та профіль 

металевої ванни (б) при ЕШП РМ 
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При ЕШП РМ достатньо висока ефективність використання 

потужності, оскільки тепло шлакової ванни переважно використовується на 

нагрів води в кристалізаторі, на відміну від ЕШП ДС або класичного ЕШП 

коли частина тепла шлакової ванни витрачається на плавлення заготовки, а 

частина на нагрів води в кристалізаторі. 

При застосуванні рідкого металу також є можливість регулювати 

температуру металу, що заливається. Рідкий метал, що готується в окремому 

сталеплавильному агрегаті, може бути перегрітий до будь-якої наперед 

заданої температури та витриманий при цій температурі необхідний час. 

Розливання такого металу може відбуватися після підстуджування будь-яким 

відомим способом до потрібної температури, аж до температур, близьких до 

ліквідусу. Це сприяє виникненню багаточисельних центрів кристалізації в 

об'ємі металевої ванни, що забезпечує формування дисперсної кристалічної 

структури. Незалежність швидкості подання рідкого металу на фронт 

кристалізації від потужності на шлаковій ванні надає можливість вести 

процес при ЕШП РМ при будь-якій наперед заданій швидкості незалежно від 

діаметра злитка.  

Таким чином, струмопідвідний кристалізатор відкрив і нові можливості 

для застосування технологій ЕШП з рідким металом. 

 

1.4 Досвід застосування технологій електрошлакового переплаву з 

рідким металом у виробництві високоякісної металевої продукції. 

Попередній досвід застосувння електрошлакових технологій в отриманні 

високоякісної продукціції з теплостійких та високоміцних сталей 

орієнтований переважно на застосування витратних електродів. Розширити 

можливості ЕШП дозволяє перехід на рідкий метал, в якості витратного 

матеріалу. Про перспективність застосуання рідкого металу свідчать розбки 

наведені нижче.  

 Технології ЕШП з рідким металом знайшли промислову реалізацію як 

в Україні, так і за її межами. Це технології електрошлакового лиття (ЕШЛ), 
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які ще наприкінці 60-х та на початку 70-х років ХХ ст. було розроблено в ІЕЗ 

ім. Є.О. Патона [160-163]. При застосуванні ЕШЛ отримували метал з 

відсутніми дефектами, що притаманні звичайному литтю (ливникові 

порожнини, тріщини, неякісна поверхня тощо), високим рівнем фізико-

механічних властивостей, високим ступенем чистоти литого металу за 

шкідливими домішками, газами і неметалевими включеннями. Це 

забезпечувало відсутність браку в заготівельному виробництві. Вихід 

придатного лиття за технологією ЕШЛ досягає 85-95%. [164, 165]. Крім того, 

промислову реалізацію отримали різновиди ЕШЛ на основі електрошлакової 

тигельної плавки з подальшою заливкою металевого і шлакового розплавів в 

неохолоджуваний металевий кокіль, електрошлакове кокільне лиття (ЕШКЛ) 

та відцентрове електрошлакове лиття (ВЕШЛ) [166-168]. 

Сьогодні ЕШЛ застосовується у важкому машинобудуванні при 

виготовленні заготовок штампів гарячого і холодного штампування, цапф і 

підцапфових плит до великих сталерозливних ковшів, валків гарячої та 

холодної прокатки, бандажів валків і цементних печей, колінчастих валів, 

металургійного інструменту, а також при виготовленні литозварних балонів 

високого тиску, зокрема патрубків безпосередньо на корпусах посудин, 

корпусів запірної арматури трубопроводів високого тиску та фонтанної 

арматури. В 2012 році на ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод», м. 

Дніпро введено в експлуатацію ділянку електрошлакового кокільного лиття з 

метою забезпечення виробництва хрестовин з приварними рейковими 

закінченнями з вкладками з нержавіючої сталі [169]. 

Електрошлакове безперервне лиття (ЕБЛЗ - ESCC) [170, 57, 58] 

з'явилося значно пізніше та по суті являє собою повільне безперервне 

витягування злитка (як при безперервному розливанні) з електрошлаковим 

обігрівом меніска металу. Запропонований спосіб дозволяє отримувати 

заготовки круглого та прямокутного перетину гарантованої якості, що вільні 

від дефектів лікваційного походження та мають направлену кристалізацію. 

Однак, навіть при сьогоднішньому розвитку методів електромагнітного 
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впливу (перемішування та гальмування) на рідкометалеву серцевину злитка, 

що безперервно виплавляється, домогтися пригнічення осьової ліквації 

досягається далеко не завжди, особливо при розливанні сталі з протяжною 

двофазною зоною. Тому при вишукуванні підходів щодо пригнічення 

ліквації, наприклад, в високоміцних гіперевтектоїдних рейкових сталях 

припускається, що зниження швидкості розливання може допомогти 

зменшенню рідкометалевої серцевини злитка. Утім добре відомо і те, що 

зниження швидкості безперервного розливання не є можливим нижче певної 

границі та визначається в кінцевому результаті конструкцією машини 

безперервного лиття (МБЛЗ) та маркою сталі. При зниженні швидкості 

нижче цієї умовної границі отримати безперервнолитий злиток із 

задовільною поверхнею неможливо. Застосування електрошлакового обігріву 

дає можливість знизити вказану граничну мінімальну швидкість, таким 

чином дозволити знизити осьову неоднорідність злитка.  

Слід відзначити, що ідея електрошлакового обігріву металу в 

кристалізаторі МБЛЗ вперше була запропонована Б.І. Медоваром та його 

соратниками ще на першій стадії розвитку безперервного лиття та 

електрошлакового переплаву [171]. На рис. 1.16 представлена схема 

електрошлакового обігріву метала в кристалізаторі МБЛЗ невитратними 

(графітовими) електродами. В її основі закладений підхід, щоб за рахунок 

додаткового тепла електрошлакового процесу досягти зниження осьової 

неоднорідності безперевнолитого злитка. Однак, в ті роки, ідея суміщення 

МБЛЗ і ЕШП не знайшла застосування. 
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Рисунок 1.16 – Схема безперервного розливання сталі в комбінації з 

електрошлаковим процесом обігріву меніска розплавленого металу в 

кристалізаторі МБЛЗ [171]. 

 

Застосування ЕШП РМ сприяє формуванню металевої ванни більш 

пласкої форми і отриманню високоякісної поверхні та однорідної 

дрібнозернистої структури у всьому перетину злитків. Сутність технології 

полягає в тому, що рідкий метал, що накопичується в окремому 

металургійному агрегаті подається порційно або безперервно в 

струмопідвідний водоохолоджуваний кристалізатор з наведеною в ньому 

рідкої шлакової ванни, де відбувається формування і кристалізація злитка (у 

випадку застосування схеми для виробництва злитків) або наплавленого 

шару (у випадку схеми наплавлення). Верхня частина кристалізатора 

контактує зі шлаком, що електроізольована від нижньої його частини, в якій 

відбувається процес твердіння і безперервно витягується з кристалізатора 

злиток, що виплавляється.  
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Для технології ЕШП РМ рідкий метал розплавляється та підтримується 

в рідкому стані в окремому плавильному агрегаті, крім того функції 

рафінування і формування кристалічної структури металу ЕШП розділені, що 

дає змогу їх виконувати в найбільш оптимальних умовах. 

Вперше технологію ЕШП РМ було реалізовано для наплавлення 

прокатних валків (рис. 1.17) [172-175]. 

 

 

  а      б 

Рисунок 1.17 – Схема процесу ЕШП РМ для виробництва композитних 

прокатних валків (а) та вигляд валка після наплавлення (б): 1 – валок, що 

наплавляється; 2 - пристрій для подачі рідкого металу в кристалізатор; 3 - 

шлакова ванна; 4 – струмопідвідний кристалізатор; 5 - металева ванна; 6 - 

шар металу, що наплавляється 

 

Переваги ЕШП РМ при електрошлаковому наплавленні валків 

прокатних станів доведено в промислових умовах серійного виробництва 

[176-178]. Для цього всередину водоохолоджуваного мідного 

струмопідвідного кристалізатора встановлюють заготовку, що наплавляється. 

В зазор між поверхнею заготовки, що наплавляється та стінкою 

кристалізатора заливають розплавлений в окремій ємності шлак і подають 

напругу від джерела живлення. Оскільки СПК є фактично невитратним 
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електродом, під час проходженні струму через шлакову ванну виділяється 

тепло, за рахунок якого поверхня заготовки підплавляється. На наступному 

етапі в зазор на рідкий шлак порційно або безперервно подається рідкий 

метал відповідного хімічного складу. Рідкий метал витісняє шлак вгору та, 

зайнявши його місце, входить в контакт з оплавленою поверхнею заготовки, 

формуючи наплавлений шар. У процесі наплавлення заготівка безперервно 

витягується з кристалізатора до отримання наплавленого шару заданої 

довжини. Сучасна тенденція виробництва валків прокатних станів полягає в 

застосуванні для їх виготовлення сталей з високою твердістю, наприклад, зі 

швидкорізальної сталі [179, 180]. Однак виготовляти валки цілком зі 

швидкорізальної сталі занадто дорого. Тому можливо обмежитися 

наплавленням досить товстого робочого шару швидкорізальної сталі на 

заготовку валка з більш дешевої вуглецевої сталі. Створення для процесу 

ЕШН РМ нової композиції швидкорізальної сталі з підвищеним вмістом 

вуглецю до 2,0-2,5% і сумарним вмістом карбідоутворюючих легуючих 

елементів (хром, вольфрам, молібден, ванадій, ніобій) понад 25% 

забезпечило при товщині наплавленого шару близько 50 мм підвищення 

стійкості валків гарячої прокатки діаметром 740 мм в 4-4,5 рази в порівнянні 

зі стійкістю чавунних валків, що використовувалися раніше [181, 182]. 

ЕШН РМ реалізовано в промисловості на Новокраматорському 

машинобудівному заводі де було створено дві спеціалізовані установки, що 

дозволяють наплавляти заготовки робочих і опорних валків безперервних 

широкосмугових станів діаметром понад 1500 мм і масою до 50 т. [183] 

Основною перевагою ЕШН РМ є висока продуктивність процесу, яка в 

десятки разів перевищує продуктивність інших методів наплавлення, які 

використовують в якості витратних матеріалів проволоку, стрічки, дріб, 

кускові присадкові матеріали тощо. 

На основі ЕШН РМ наплавлення валків в ІЕЗ ім. Є.О. Патона за участю 

автора було розроблено спосіб укрупнення злитків рідким металом (ЕШНУ 

РМ) [184-187].   
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ЕШНУ РМ базується на застосуванні послідовного кільцевого 

електрошлакового наплавлення шару металу заданого хімічного складу на 

центральний осьовий злиток або поковку аналогічного хімічного складу, а 

також забезпеченні задовільної однорідної структури в наплавленому злитку 

(рис.1.18). При застосуванні способу ЕШНУ РМ металева ванна має 

мінімальний об'єм і складає 18-23% від діаметру кожного шару, що 

наплавляється, незалежно від зростаючого перетину злитка ЕШНУ РМ. Час 

перебування металу в двофазній зоні в твердорідкому стані в злитках ЕШНУ 

РМ в 2-3 рази менше в порівнянні з суцільними злитками ЕШП відповідного 

діаметру. [188-190] 

 

 

                а                                                б                                         в 

Рисунок 1.18 – Принципова схема укрупнення злитків методом послідовного 

кільцевого ЕШНУ РМ: виплавка вихідного злитка (а); одноразова 

електрошлакове наплавлення (б); послідовне дворазове наплавлення (в) 

 

Результати, які отримані до теперішнього часу при застосуванні ЕШНУ 

РМ на модельних злитках у лабораторних умовах із високолегованої сталі, 

свідчать про перспективи цієї технології ЕШП. Застосування ЕШНУ РМ дає 

можливість істотно зменшити перетин і об'єм металу, який кристалізується 

під час послідовного наплавлення злитка і, відповідно, дозволяє послабити 

розвиток лікваційних процесів в кожному шарі, що наплавляється незалежно 
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від зростаючого перетину злитка ЕШНУ РМ. [187].  

Технологія ЕШП РМ може застосовуватися для виплавки злитків як 

суцільного перетину, так і порожнистих. Що особливо важливо у випадках 

виробництва злитків зі сплавів, що важко деформуються або для 

тонкостінних заготовок-труб, коли використання електродів неможливо 

(рис.1.19). 

 

 

  а      б 

Рисунок 1.19 – Схема ЕШП РМ суцільних (а) і порожнистих злитків (б) 

 

Останнім часом розроблені та пройшли випробування в промисловості 

нові технології ЕШП порожнистих злитків, а також відповідне їм нове 

покоління печей. Це ЕШП порожнистих злитків зі зміною електродів і 

прямим використанням рідкого металу без витратних електродів [191-194].  

Нові технології ЕШП дозволяють розширити сортамент сталей та 

сплавів для отримання суцільних і порожнистих злитків ЕШП, а також 

значно збільшити їх масу. 

Таким чином, технології ЕШП РМ створюють кращі умови для 

формування злитків шляхом розділення етапів плавлення і кристалізації 

метала. Це дає можливість зниження температури перегріву металу і 

проводити його заливання при температурі близької до температури 

ліквідус, що позитивно впливає на зменшення розміру макрозерна, ступінь 
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разорієнтації дендритів і лікваційну неоднорідність, дисперсність і розподіл 

неметалевих включень в структурі металу злитків ЕШП РМ [172-175]. 

Відбувається периферійний обігрів та центральне охолодження злитка, що 

кристалізується. Максимальну температуру шлакова ванна має на переферії, 

а мінімальну – в центрі кристалізатора. Крім того, завдяки відсутності 

витратного електрода в центральну зону металевої ванни не поступає тепло 

з перегрітими краплями електродного металу. В результаті металева ванна 

може бути не тільки пласкою, але навіть мати в центрі меншу глибину, ніж 

по краях. Наслідком такої форми буде утворення перекріщуючої стовбчатої 

структури, що дозволяє отримувати більш дисперсну будову первинної 

структури металу [45]. При застосуванні технології електрошлакового 

наплавлення рідким металом суттєво зменшується об’єм рідкого металу, що 

одночасно кристалізується. Металева ванна має мінімальний об'єм і складає 

18-23% від діаметру кожного шару, що наплавляється, незалежно від 

зростаючого перетину злитка ЕШНУ РМ. Час перебування металу в 

двофазній зоні в твердорідкому стані в злитках ЕШНУ РМ в 2-3 рази менше 

в порівнянні з суцільними злитками ЕШП відповідного діаметру. Це 

дозволяє послабити розвиток лікваційних процесів в кожному шарі, що 

наплавляється незалежно від зростаючого перетину злитка ЕШНУ РМ. 

[187]. Відсутність необхідності виготовлення, підготовки, і кріплення 

витратних електродів (40-60% від собівартості злитка ЕШП) [9]. визначає 

технологічні переваги застосування ЕШП РМ. Що в свою чергу не тільки 

знижує витрати на отримання злитків ЕШП, а й істотно зменшує висоту 

печі, оскільки на робочому майданчику, залишається, тільки розливний 

пристрій. Крім того, розширює можливості роботи зі складними та 

важкодеформованими сплавами, коли виробництво витратного електрода 

ускладнено. 

Сьогодні вже доведено, що заміна витратних електродів рідким металом 

відкриває широкі перспективи підвищення однорідності злитка і гнучкості 

технологічного процесу [195 -200], особливо для виробництва сплавів, які 
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мають велику кількість легуючих елементів та є складними для 

деформування. 

 В той же час, розширення використання нової технології і обладнання 

замість стандартного ЕШП з витратними електродами потребує теоретичного 

та експериментального дослідження процесів, що відбуваються та 

оцінювання якості злитків та ефективності їх виробництва.  

В той же час, незважаючи на реальний промисловий досвід 

використання технології ЕШП РМ її розповсюдження стримується і тим, що 

досі виникає питання: «Чи здатна запропонована технологія ЕШП РМ 

забезпечити якість метала, яку гарантує класична технологія ЕШП?», 

особливо коли мова йде про складнолеговані сталі та сплави. З метою 

розширення використання ЕШП РМ необхідним є наукове обґрунтування 

отриманих експериментальних фактів для більшого розуміння процесів, що 

відбуваються на границі контакту шлак - метал, при проходженні крапель 

рідкого металу через шлакову ванни, формування та подрібненню струменю 

при заливанні рідкого металу, залежностей температурних режимів і 

швидкість протікання хімічних реакцій. Отже, однією з задач цієї роботи 

було порівняння фізико-хімічних і масообмінних процесів в умовах, що є 

притаманними класичному ЕШП та ЕШП РМ.  
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1.5 Висновки за  розділом 1.  

1. Аналіз сучасних технологій електрошлакового переплаву показав, що 

ЕШП сьогодні є одним із основних і перспективних процесів 

одержання металу особливо високої якості за рахунок ефективного 

рафінування від домішок та покращення структури (підвищення 

щільності, зменшення розвитку лікваційних процесів й очищення 

границь тощо). У всьому світі електрошлаковий переплав 

використовують для виготовлення злитків з інструментальних, 

конструкційних сталей та сталей і сплавів зі спеціальними 

властивостями (високоміцних, корозійностійких, теплостійких, та 

жаростійких та інші) для провідних галузей промисловості: металургії, 

енергетики, нафтохімії, транспорту тощо. 

2. Стандартною практикою сучасних технологій ЕШП сьогодні є захист 

плавильного простору інертним газом (найчастіше - в закритій камері). 

Створено й нові різновиди ЕШП, що використовують переваги вакууму  

(VAC ESR) та активної атмосфери азоту за підвищеного тиску (PESR). 

3. Останнім часом створено технології ЕШП зі струмопровідним 

кристалізатором: вітчизняні процеси за двоконтурною схемою подачі 

струму, електрошлакове наплавлення/укрупнення рідким металом та 

електрошлакові процеси формування суцільних та порожнистих 

злитків з рідким металом - ЕШП РМ та закордонний швидкісний ЕШП 

- ESRR, які дозволяють варіювати в широких межах швидкість подачі 

металу.  

4. Попередній досвід показав наступні переваги технологій ЕШП з 

подачею рідкого металу у струмопровідний кристалізатор над 

класичним ЕШП з витратним електродом: 

-  периферійне струмопідведення разом з подачею рідкого металу 

дозволяє варіювати швидкість формування злитка в широких 

межах;  
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- металева ванна може бути мілкою і пласкою і, навіть, мати в центрі 

меншу глибину, ніж по краях; 

-  ступінь розвитку лікваційних процесів знижується; 

- забезпечується гнучкість технологічного процесу;  

- зменшується собівартість процесу за рахунок відсутності витрат на 

виготовлення витратних електродів (40-60% вартості виробництва 

злитка ЕШП)  

- стає можливим виготовлення складнолегованих та 

важкодеформованих сплавів для яких виробництво витратного 

електрода суттєво ускладнено або неможливо; 

- можливе виготовлення композитних злитків з мінімізованою 

зоною змішування (в тому числі різнорідних металів, наприклад 

сталь-мідь). 

5.  Аналіз літературних джерел показав, що електрошлаковий переплав є 

основним процесом виробництва важких злитків для енергетики з 

сучасних роторних сталей (FB2, MARBN, LTES700R, 9-12Cr) та 

сплавів на нікелевій основі. Для виготовлення композитних роторів 

злитки ЕШП з’єднують зварюванням, що потребує суттєвих витрат 

часу та дороговартісних зварювальних матеріалів. Випробувано ЕШП 

електроду перемінного складу, однак при цьому утворюється протяжна 

перехідна зона (в композитному злитку діаметром 1700 мм – 1000 мм, 

60% діаметра). Завдяки широким можливостям керування глибиною і 

формою металевої ванни ЕШП з рідким металом є перспективним 

варіантом вирішення цієї проблеми. 

6. ЕШП є й провідним процесом виробництва сучасних високоміцних 

сталей, в тому числі з підвищеним вмістом вуглецю. Попередній досвід 

ЕШП високоміцних рейкових сталей показав якнайменш дворазове 

підвищення стійкості, що дає підстави для його використання на 

сучасному етапі розвитку технології. Перспективним може бути 

пришвидшення класичного ЕШП для підвищення продуктивності та 
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економічності, або, навпаки, зменшення швидкості розливання на 

МБЛЗ для покращення внутрішньої структури заготовки завдяки 

електрошлаковому обігріву меніску та збереження якості її поверхні. 

7.  Розширення впровадження ЕШП РМ потребує наукового 

обґрунтування раніш спостережених фактів та проведення широкого 

комплексу досліджень для більшого розуміння процесів, що 

відбуваються, та визначення його переваг у порівнянні з класичним 

ЕШП з витратним електродом.  
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РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ РАФІНУВАННЯ В ПРОЦЕСАХ 

ЕШП ТА ЕШП РМ 

Електрошлаковий переплав було винайдено і продовжують широко 

використовувати як рафінувальний процес. І хоч зараз він в більшій мірі є 

процесом рафінування структури, видалення домішок залишається його 

важливою перевагою. Особливістю рафінування при ЕШП є те, що процеси 

протікають в гетерогенній системі на границях розділу фаз, домішки металу 

видаляються шляхом переходу продуктів реакцій до шлаку, причому об’єми 

самих фаз, що контактують є доволі великими. Зрозуміло, що такому випадку 

ступень розвиненості поверхонь взаємодії суттєвим чином впливає на 

швидкість масообміну і повноту протікання реакцій.  

З самого початку і пізніше - з метою виявлення резервів рафінування 

металу під час ЕШП, багато дослідників вивчали  перебіг масообміних 

процесів і задавались питанням: як співвідносяться вклади кожної з 

поверхонь переплаву (плівка на торці витратного електрода, крапля, шлак, 

поверхня металевої ванни) в процес рафінування, і яка з них чинить 

вирішальний вплив. [9, 18, 201-207]. 

Частина дослідників [9, 18, 201] дійшла висновку, що інтенсивність 

протікання фізико-хімічних процесів при ЕШП залежить від поверхні 

реагування та часу контакту рідкого металу зі шлаком. Для порівняння вони 

вводять поняття приведеної поверхні, що представляє собою добуток 

поверхні реагування на час контакту рідкого металу зі шлаком. Було 

встановлено, що приведена поверхня реагування конусу електрода та 

металевої ванни зі шлаком більш ніж на порядок вища за приведену 

поверхню реагування крапля-шлак. На основі цього, було зроблено висновок, 

що окислювально-відновлювальні процеси ЕШП переважно протікають на 

границях контакту електрод-шлак і ванна-шлак. Крок вперед в 

математичному описі поверхонь взаємодії було зроблено в роботі [205, 206], 

в якої критерієм для визначення частки впливу окремих стадій в загальному 

процесі рафінування металу при ЕШП пропонується використовувати не 
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просто «приведену поверхню» реагування, а комплексне співвідношення 

добутку поверхні контакту металу зі шлаком на кожній стадії процесу 

рафінування (тобто поверхні плівки металу, поверхні краплі, дзеркала металу 

та коефіцієнту масовіддачі на відповідній стадії) до добутку лінійної 

швидкості плавлення електрода та площі його поперечного перетину. Такий 

підхід, вважають автори, дає можливість комплексної оцінки складних 

процесів, що включає і дифузію. Введення в рівняння масової витрати і, по 

суті, коефіцієнту заповнення кристалізатора дає суттєве уточнення, але не 

знімає припущень, що зменшують доказовість висновків.  Можна, однак, і 

оспорити, що всі три поверхні по-перше, одночасно існують протягом всього 

процесу і, крім того, всі вони постійно оновлюються, що робить 

запропонований опис процесу неоднозначним. 

Інші дослідники [202, 203, 207] вважають, що масообмінні процеси 

переважно протікають на торці електроду, що оплавляється, а в краплі 

металу, яка рухається в шлаку, вони мінімальні. Остання думка протирічить 

загальновизнаній парадигмі згідно якої збільшення поверхні реагування веде 

до пришвидшення взаємодії, як і тому, що дифузійні обмеження знімаються 

за рахунок рух краплі в шлаку, яке супроводжується конвекцією і значно 

скорочує можливості утворення приграничного дифузійного шару.  

Тезу про головну роль взаємодії рідкого металу в плівці на торці 

витратного електроду з рідким шлаком в процесах рафінування, зокрема й 

десульфурації металу при ЕШП підтримують і в недавніх роботах [208-210]. 

В статті [211] вказують, що важливу роль в гетерогенних процесах під 

час ЕШП відіграє підведення реагентів до поверхні реагування та відведення 

продуктів реакції в шлакову фазу, тож дифузія компонентів у розплаві з 

точки зору авторів є лімітуючою стадією.  Слід однак відмітити, що при 

ЕШП і шар металу і шлакова ванна весь час рухаються під дією 

електромагнітних сил, на всіх границях контакту присутні макропотоки 

речовини; ванни шлаку і металу постійно турбулизуются дощем крапель з 
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електрода, тож на нашу думку, основним видом масопереносу при ЕШП все 

ж є конвекція, яка значно швидша за дифузію. 

Незважаючи на те, що гострота проблеми рафінування хімічного 

складу при ЕШП за причини широкого впровадження засобів позапічної 

обробки металу в останній час зменшилась, відсутність однозначної відповіді 

про внесок різних стадій ЕШП в протікання основних фізико-хімічних і 

масобмінних процесів залишається актуальним. 

Тому ми вирішили викласти свої міркування і підкріпити їх 

експериментом в співставних умовах з ЕШП електрода і подачею рідкого 

металу, цілковито виключивши тим самим, стадію плівки на торці електроду, 

як таку. Порівняльний аналіз двох різновидів ЕШП - з витратним електродом 

та з рідким металом – мають дати відповідь чи дійсно плівка на торці 

електроду так важлива. Якщо так, логічно припустити, що її відсутність, та 

інший тип переносу металу через шлак (струмінь з частковим подрібненням 

на краплі - з завідомо меншою поверхнею, ніж при ЕШП) мають суттєво 

відбитися на рафінувальній здатності ЕШП РМ (чого, забігаючи наперед, не 

відбулося). Для пошуку відповіді на це питання ми зробили формальне 

порівняння площ поверхонь контакту металу і шлаку й виконали теоретичну 

оцінку руху крапель при їх падінні через шлак, для чого було побудовано 

відповідну фізико-хімічну модель процесів масообміну. 

 

2.1  Поверхні взаємодії та температурні умови при ЕШП та ЕШП РМ 

Формальну схема для порівняння обох процесів: електрошлакового 

переплаву витратного електроду і електрошлакової переробки рідкого металу  

надано на рис.2.1. 
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Рисунок 2.1 – Схематичне зображення поверхонь взаємодії між металом і 

шлаком при ЕШП (зліва) і ЕШП РМ (справа) 

 

В обох процесах може бути використано струмопідвідний 

кристалізатор (щоб забезпечити однакову електричну схему і геометрію 

плавильного простору). Обидві технології можуть здійснюватися зі шлаком 

однакового складу і кількості для переплаву металу однієї марки. Тому, 

можна оцінити саме відмінності пов’язані зі заміною плавлення твердого 

електрода в кристалізаторі на рідкий метал, прояв яких відбувається, перш за 

все, через температуру фаз і різницю площ поверхонь контакту між шлаком і 

металом.  

Різниця в температурах шлаку і металу залежить від електричного 

режиму ведення процесу, однак в традиційному процесі ЕШП  необхідним є 

значний перегрів шлаку для плавлення витратного електроду. Значно 

зменшити перегрів шлакової ванни при ЕШП з витратним електродом 

неможливо, оскільки зниження температури шлаку призводить до втрати 

продуктивності процесу, аж до припинення плавлення електроду, що 

зумовлено фізикою контактного нагріву. Зазвичай температуру шлакової 

ванни при ЕШП витратного електроду оцінюють на рівні на 100-250 градусів 
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над температурою ліквідус сталі/сплаву, а краплі металу перегріваються на 

90-100 градусів [212-214 ] 

В той же час, досвід безпервної розливки, при якої злиток також 

формується у водохолоджуваному кристалізаторі, показує що для 

формування здорової кірки злитку достатньо підтримувати перегрів не вище 

за 10-30 градусів, причому цей запас температури є необхідним для того, щоб 

розлити багатотоний ківш. В умовах ЕШП РМ метал з підігрівного 

розливального пристрою можна подавати з мінімальним перегрівом (0-15 

градусів) над температурою ліквідус відповідної сталі і, навіть з 

температурою нижчою за ліквідус сталі. Зрозуміло, що температура шлаку 

ЕШП РМ також буде нижчою, що підвищить стабільність його властивостей 

і знизить його в’язкість і електропровідність. Менша електропровідність 

шлаку дає можливість реалізувати енергоощадні режими процесу.  

З точки зору фізико-хімічних умов можна вважати, що при ЕШП РМ 

взаємодії відбуваються при температурах нижчих на 70-90 градусів. 

Зниження температури системи сприяє меншому окисленню активних 

елементів, спорідненість яких (окрім вуглецю) до кисню зменшується з 

ростом температури. Однак вона не має суттєво вплинути на перебіг реакції 

десульфурації металу, незважаючи на деяке збільшення в’язкості шлаку, яке, 

гіпотетично, може впливати на асиміляцію неметалевих включень. 

Безумовною ж перевагою меншої температури металу, що подається при 

ЕШП РМ, є кращі умови тверднення злитку. 

Окрім різниці температур є й відмінності в розвитку поверхонь 

взаємодії шлак-метал. В традиційному процесі ЕШП (рис. 2.1 – ліва половина 

схеми) існують такі поверхні взаємодії фаз: рідка плівка на торці витратного 

електроду (S1); краплі рідкого металу (S2), що падають в шлакову ванну, 

перетинають її під дією гравітації і магнітних сил і формують металеву ванну 

(яка з віддаленням від джерела нагріву твердне утворюючи злиток) що має 

поверхню контакту з шлаковою ванною (S3) (рис.2.1). 
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Поверхня контакту між ваннами рідкого металу і шлаком (S3) є 

однаковою при обох процесах і має площину, яка дорівнює перерізу злитка. 

Фізико-хімічні взаємодії на цієї поверхні відбуваються протягом всього часу 

існування рідкої металевої ванни при обох процесах. Шлакова ванна, що 

контактує, має високу (але нерівномірну за висотою і перетином) 

температуру і турбулентність, яка збуджується електромагнітними полями 

при проходженні потужного струму, падінням крапель з електрода або 

струменем рідкого металу  

На відміну від класичного процесу з електродом, при ЕШП РМ (рис. 

2.1, права половина схеми) дві перші пойменовані поверхні відсутні, оскільки 

немає витратного електроду і рідкий метал подається до попередньо 

розплавленого шлаку у вигляді струменя. Діаметр струменя та його 

дрібнення на краплі залежить від питомої витрати рідкого металу, який 

подають порційно або, дуже рідко, безперервно, та висоти, з якої струмінь 

падає. Струмінь рідкого металу може розкриватися і дробитися на краплі за 

рахунок дії сил інерції і в'язкості течії рідин, поверхневого натягу, зустрічних 

потоків тощо. В будь-якому разі, логічно припустити, що розмір крапель, що 

можуть утворитися при цьому не перевищує діаметра струменя. Загальну 

площу поверхні струменю і крапель при ЕШП РМ позначено на рис.2.1 як S4. 

Відповідно до даних багатьох джерел [12, 18, 212, 205, 215-218] 

найвищу температуру при класичному ЕШП (1900-2200 К) шлак має в місці 

його контакту з електродом, завдяки притаманному йому високому 

електричному опору і низькій теплопровідності. Плівка розплавленого 

металу на торці електроду (S1) утворюється саме за рахунок контакту з 

перегрітим шаром шлаку. Однак, висока теплопровідність електроду і 

наявність скін-ефекту призодять до того, що контакт відбувається по кільцю і 

плівка на більшості площини поверхні електроду має нижчу температуру ніж 

темпертура шлаку. В розрахунках величини сумарної поверхні при ЕШП та 

ЕШП РМ було використано експериментальні дані, що було одержано 

лабораторних умовах. 
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В сучасних процесах ЕШП діаметр електроду (коефіцієнт заповнення) 

сягає 0,6 -0,7 діаметру злитка і, тож поверхня плівки є відповідної площі, а її 

товщина за нашими експериментальними даними та результатами 

вимірювань і розрахунків інших дослідників складає 0,08 ... 0,52 мм [2, 26, 

27]. Згідно різних джерел, товщина таких плівок також була досить малою 

0,08 ... 0,13 мм [219], 0,125 ... 0,153 мм [18], 0,52 мм [220.].  

Для визначення геометричних розмірів рідкої плівки та крапель в 

зробили виміри. Зона рідкої плавки на торці електрода діаметром 160 мм 

була чітко вираженою (рис 2.2,б) і її товщина в нашому випадку склала 0,108 

... 0,52 мм.  

   a      б 

Рисунок 2.2 – Поздовжній переріз витратного електрода (а) та 

мікроструктура затверділої плівки рідкого металу на торці електрода (б)  

В результаті дії перегрітого шлаку краплі рідкого металу падають з 

поверхні витратного електрода під дією сили тяжіння і магнітних сил. Краплі 

перетинають поверхню шлак-метал і формують ванну рідкого металу. Під 

час проходження через шлакову ванну краплі додатково перегріваються на 

90-100 °С [214]. Є данні, що час існування краплі займає 0,1-0,3 с. Розмір 

крапель становить 1 - 10 мм [221, 222.] і залежить від діаметру електрода 

(прямопропорційно) та щільності струму (обернено).  

В наших експериментах - від 2 до 6 мм. За результатами чисельного 

моделювання еквівалентний діаметр крапель склав 10-15 мм для найбільших 
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і 1-4 мм для дрібних крапель [223, 224]. Таким чином, краплі мають 

розвинену поверхню та високу температуру і, безумовно, приймають участь 

в очищенні металу від домішок, в тому числі, за причини короткої відстані 

для їх дифузії в шлак. Крім того, постійне оновлення складу шлаку, що 

контактує при русі краплі сприяє повноті взаємодії за відсутністю 

дифузійних обмежень. Зовнішній вигляд краплі на торці електроду перед 

відривом представлено на рис. 2.3 

 

а 

 

 

б 

Рисунок 2.3 – Частина торця електрода (вид знизу) з краплями на ньому (a) та 

мікроструктура окремої краплі перед відривом з його поверхні (б)  

 

Зрозуміло, що розмір крапель залежить від діаметру електрода 

(прямопропорційно) і щільності струму (обернено) і за даними [221, 222] 

становить від 1 до 10 мм. Такі ж значення одержали і автори [223] за 

результатами чисельного моделювання, де еквівалентний діаметр крапель 

склав 10-15 мм для найбільших і 1-4 мм для дрібних крапель. 

При ЕШП РМ струмінь рідкого металу (S4) також проходить через 

шлакову ванну і взаємодії на поверхні шлак-метал (S3) відбуваються постійно 

протягом всього часу контакту (рис.2.1). В найпростішому варіанті, коли 

струмінь не дробиться на краплі, поверхню взаємодії можна виразити як 

поверхню циліндру з діаметром струменю і довжиною, яка відповідає масі 

металу при заданій продуктивності.  
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Невелика продуктивність не дає при ЕШП РМ можливості розливати 

безперервно, тому метал наливали порціями (з ложки) массою 2-3 кг. 

Відмітимо, що продуктивність формування якісного переплавного злитка 

завжди є невисокою, і тому ЕШП РМ в більшості випадків ведуть з 

порційною перериваною подачею металу. Навіть для великих злитків 

діаметром 2000 мм витрата рідкого металу складає 0,4 – 0, 6 кг/с.  

В лабораторних експериментах ЕШП РМ при виливанні порції 

струмінь рідкого металу мав діаметр 10-15 мм і частково розбивався на 

краплі меншого розміру, що також було враховано в подальшому при 

теоретичному обґрунтуванні масообмінних процесів, що відбуваються в 

порівнюваних технологіях.  

Для розрахункової оцінки поверхонь взаємодії обрали одну й ту саму 

для двох процесів масову швидкість подачі, яка є характерною для 

стаціонарної стадії процесу переплаву злитка діаметром 180 мм - 160 кг на 

годину.  

Для ЕШП РМ було прийнято, що струмінь має діаметр 10 мм, а краплі 

становилять 15 % маси металу з рівним розподілом кількості за розміром (6-

9 мм). 

При розрахунках поверхні струменю винайшли геометричну 

несподіванку – залежність повної (з донцями) поверхні циліндру від його 

радіусу є екстремальною і збільшення діаметру струменю після певної 

величини веде до збільшення поверхні S2, звичайно, її доля стає більш 

відчутною (рис.2.4). 
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Рисунок 2.4 – Поверхня струменю однієї маси, що виражена через долю 

поверхні ванни при його різному діаметрі 

 

Зрозуміло, що це просто слідство, що сфера має найменшу питому 

поверхню. 

Для порівняння отриманих результатів щодо наявних в обох процесах 

поверхонь взаємодії їх площини виразили як долю поверхні металевої ванни, 

яку було прийнято за одиницю. Всі одержані розрахункові величини зібрано 

в таблиці 2.1, а для наочної різниці побудовано рис. 2.5. 

 

Таблиця 2.1. Характеристики крапель/струменю в порівнюваних процесах 

ЕШП, що існують в системі протягом 1 секунди за однакової масової 

продуктивності 0,044 кг/с 
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ЕШП, краплі 2 140 4.1 17.58 0.841 14.79 

3 80 7.9 22.61 0.627 14.18 

4 60 14.0 30.14 0.526 15.86 

5 40 18.3 31.41 0.477 14.98 

Разом 320 44.3 101.74  59.81 

ЕШП РМ  Струмінь 0,01 м 

(0,85 маси) 
10 0,069 37.8 23.16  23,16 

Краплі (0,15 маси) 6 1 0.79 1.13 0.445 0.503 

7 1 1.26 1.54 0.422 0.65 

8 1 1.88 2.01 0.403 0.81 

9 1 2.67 2.54 0.388 0.99 

Разом  44.1 30.38 - 26,11 
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Рисунок 2.5 – Величини поверхонь контакту шлаку і металу при ЕШП та 

ЕШП РМ виражені в долях поверхні металевої ванни. 

 

Оскільки при ЕШП РМ сумарна поверхня струменю і крапель 

представлена для випадку розбиття 0,15 струменю діаметром 0,01 м на 

крупні краплі (6-9 мм), то частка останніх в загальній поверхні взаємодії 

невелика. Урахування ж швидкості руху їх в шлаку зменшує і без того доволі 

малий вклад з 0,028 до 0,012.  

Порівняння сумарних поверхонь розділу металевої та шлакової фаз 

показує, що при ЕШП вона майже вдвічі більша за таку при ЕШП РМ (2,03 

проти 1,12 – тут і далі в долях поверхні металевої ванни).  

Найбільша різниця, як і передбачалося, зумовлена відсутністю поверхні 

електрода (0,79). Втім, завдяки невеликому розміру крапель при ЕШП, їх 

частка  в загальній поверхні взаємодії при врахуванні швидкості їх руху в 

шлаку складає 0,23, а без такого – 0,4.  

Тобто при ЕШП РМ, поверхні взаємодії є вдвічі менш розвиненими, 

ніж при ЕШП, що може знижувати рафінування металу. Однак, як показав 

експеримент наведений нижче, рафінувальна здатність ЕШП РМ є не 
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меншою за таку у ЕШП. Відмітимо, що за необхідності поверхню контакту 

рідкого металу зі шлаком при ЕШП РМ принципово можна збільшувати 

введенням додаткових заходів, наприклад шляхом дрібнення струменю 

зустрічною подачею інертного газу. 

Як підсумок можна констатувати, що фізико-хімічні умови взаємодії 

шлак-метал при класичному ЕШП та ЕШП РМ є принципово схожими, але 

ЕШП РМ має дві основні відмінності порівняно з ЕШП: відсутність 

витратного електрода і, зрозуміло, й рідкої плівки на його поверхні, що 

зменшує поверхню взаємодії практично вдвічі, і на 70-95 градусів нижчу 

температуру металу завдяки використанню підігрівного пристрою для подачі 

рідкого металу.  

 

2.2 Експериментальне порівняння рафінувальної здатності при ЕШП і 

ЕШП РМ за ступенем десульфурації 

Рафінувальна здатність електрошлакових процесів ЕШП і ЕШП РМ 

перш за все проявляється видаленням сірки, вміст якої в металі до і після 

переплаву, достатньо точно визначається стандартними методами хімічного 

аналізу. Саме тому, ступінь десульфурації була взята для порівняння 

рафінувальної здатності обох процесів.  

В лабораторних умовах Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона 

НАНУ виконали експериментальні плавки з використанням комплексу 

електрошлакових печей, що складається з печі УШ-149 з витяжкою злитка 

донизу, тигельної печі для приготування рідкого металу та флюсоплавильної 

печі. Для забезпечення співставних умов плавки з використанням 

порівнюваних технологій виконували в струмопідвідному кристалізаторі 

круглого перетину діаметром 180 мм. Продуктивність обох процесів 

становила 120÷160 кг/год, швидкість витягування злитка 15÷17 мм/хв.  

Переплавляли сталь Ст45 під шлаком АНФ-29 (висота шару 200 мм, 

питома витрата – 28 кг/т сталі). 
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Витратний електрод для класичного ЕШП і рідкий метал для ЕШП РМ 

було отримано з однієї і тієї ж заготовки шляхом переплаву металу в 

електрошлаковій тигельній печі. У витратному електроді (діаметр 160 мм) 

для стандартного ЕШП вміст сірки становив 0.026-0.028 мас%. Близький 

вміст сірки (0.025-0.029 мас%) визначили в рідкому металі перед подачею 

його в кристалізатор (відмінність в межах похибки хімічного аналізу). 

З готових злитків ЕШП та ЕШП РМ було вирізано зразки з головної, 

середньої і донної частини для хімічного аналізу складу металу, і перш за 

все, сірки.  

Спектральний аналіз хімічного складу металу ЕШП та ЕШП РМ 

визначали за ДСТУ CR 10320:201 та ДСТУ 8922:2019 за допомогою 

дифракційного фотометричного спектрометра ДФС-36. В якості 

калібрувальних еталонів використовували зразки чистих елементів та стійких 

хімічних сполук з відомим вмістом компонентів Хімічну неоднорідність і 

розподіл елементів в повздовжньому та поперечному перетину модельних 

злитків досліджували в декількох характерних місцях і локальний хімічний 

склад усереднювали за результатами 3-5 аналізів на точку.  

Вміст сірки та ступінь десульфурації одержані в дослідних злитках 

обох процесах проілюстровано рисунком 2.6. 

 
Рисунок 2.6 – Вміст сірки та ступінь десульфурації в металі злитків, що 

отримано при ЕШП та ЕШП РМ в співставних умовах 
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Одержаний на початку переплаву в донних частинах обох злитків 

однаковий вміст сірки є прямим підтвердженням аналогічного фізико-

хімічних взаємодій та достатнього для рафінування ступеню розвитку 

масообмінних процесів при ЕШП і ЕШП РМ. Тобто, незважаючи на різницю 

в ступені розвиненості поверхонь при ЕШП РМ забезпечується той самий 

ступінь десульфурації, що і при класичному ЕШП. Зменшення температури 

металу що подається в плавильний простір на 70 - 100°градусів, також не 

сповільнило процес десульфурації.  

Додатково до аналізу ступеню десульфурації при ЕШП та ЕШП РМ 

сталі 45 було залучено результати оцінки вмісту сірки в металі злитків з 

аустенітної нержавіючих  сталей AISI 316L та AISI 430 (табл.2.2) після ЕШП 

та ЕШП РМ під шлаком АНФ-94.  

Таблиця 2.2 – Вміст сірки в металі злитків, що отримано двома 

розглянутими способами в співставних умовах 

# Експеримент Тип 

процесу 

Вміст сірки (% мас) / ступінь 

десульфурації (%) в злитку 

голова середина дно 

1 Витратний електрод 

Сталь AISI316L 

(S=0.028%)  

Шлак АНФ-94 ( 

35/20/20/15/10) 

ЕШП 0,013/54 - - 

2 ЕШП 

РМ 

0,011 /61 

Центральний  

злиток 

0,006 /79 

Наплавлений 

шар 

- 

3 Витратний електрод 

Сталь AISI430 (S=0.025%) 

Шлак АНФ-94 

(35/20/20/15/10) 

ЕШП 0,016/36 - - 

4 ЕШП 

РМ 

0,008 /68 

 

0,007 /72 

 

0,007 

/72 

 

Одержані результати і в цьому разі є аналогічними для обох процесів, і 

свідчать про те, що ступінь десульфурації при ЕШП РМ є співставним з 

таким при традиційному ЕШП. 



91 

 

Тобто, при температурах електрошлакового переплава швидкості 

хімічних реакцій і фізичної адсорбції є настільки великими, що зменшення 

температури на величину менше ніж 100 градусів практично не впливає на 

ступінь видалення сірки. Втім, вважаємо за необхідне відмітити, що таке 

зниження значно покращує умови тверднення в кристалізаторі і сприяє 

кращій якості злитка. 

Одержані результати свідчать про те, що думка про вирішальну роль 

плівки на торці електроду в рафінуванні металу шлаком не відповідає 

дійсності, що переконливо доведено прямим експериментом з подачею 

рідкого металу. Найбільш вірогідно, що взаємодія відбувається на всіх 

поверхнях контакту і зменшення вдвічі при ЕШП РМ поверхні взаємодії не 

знижує здатності ЕШП до рафінування металу.  

Додатковим аргументом проти того, що плівка на торці електроду є 

основним місцем рафінування є й те, що сила Архімеда тут протидіє 

видаленню неметалевих включень спливанням на міжфазну границю де вони 

асимілюються шлаком. Навпаки, поглинання неметалевих включень шлаком 

з поверхні металевої ванни відбувається в найбільш сприятливих умовах. 

 

2.3 Поведінка неметалевих включень на різних етапах процесів ЕШП і 

ЕШП РМ  

Порівняння неметалевих включень проводили за стандартними 

металографічними методами. Візуальне вивчення та фотографування 

мікрошліфів виконували з використанням оптичного мікроскопу “Neophot-

32”, який оснащений приставкою для цифрового фотографування. Реєстрації 

зображень здійснювали комп'ютерною програмою «QuickPhoto». Цифрове 

зображення оброблювалось програмою «Atlas» при збільшеннях  25 … 500 

раз в світлому полі. Оцінку дисперсності дендритної структури литого 

металу ЕШП проводили шляхом заміру відстані між гілками дендритів 

першого та другого порядків із застосуванням комп'ютерної програми 

«Tescan». Дослідження розміру і форми зерен, їх розподіл за розмірами, 
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хімічний склад фаз і розподіл хімічних елементів за площею, локальний 

хімічний склад, тип, морфологію та розподіл неметалевих включень в 

структурі металу проводили з застосуванням скануючої електронної 

мікроскопії (СЕМ). Аналітичний комплекс складається з скануючого 

електронного мікроскопа JSM-35CF фірми «JEOL» (Японія) та 

рентгенівського спектрометра з дисперсією за енергією рентгенівських 

квантів (модель INCA Energy-350 фірми «Oxford Instruments») 

(Великобританія). Використовувався режим SЕI (зображення у вторинних 

електронах) та BEI (зображення в зворотних електронах) для дослідження 

локального хімічного складу,  морфології та хімічного складу НВ і побудові 

концентраційних карт розподілу елементів. Експерименти проводили при 

прискорюючій напрузі 20 кВ, збільшенні від 200 до 10000. Елементний 

аналіз проводили в діапазоні від B до U. За морфологічними ознаками та 

хімічним складом за зображеннями нетравленої поверхні зразків на основі 

енергодисперсійного спектрального аналізу проводився автоматичний 

розподіл включень на типи (елементний склад) та визначалися їх розміри. 

Обробку результатів аналізу НВ проводили за допомогою спеціальної 

програми кількісного розподілу фаз і включень (Feature). Всі результати 

представлені в масових відсотках. 

Різницю в характері розподілу та морфології неметалевих включень 

(НВ) на різних стадіях процесу було досліджено на зразках, що було 

відібрано при ЕШП та ЕШП РМ злитків з високолегованої сталі 10Х18Н10Т 

під шлаком 37CaF219Al2O316CaO17SiO29MgO (АНФ-94): в металі вихідного 

електрода, в зоні переплавлення електрода, в металі краплі рідкого металу, 

що затверділа в шлаку на торці електрода, в пробі рідкого металу із тиглю та 

пробах литого металу обох злитків. 

У вихідному (не підданому нагріву) витратному електроді НВ 

представлено довгими витягнутими включеннями сульфіду марганцю (Mn-S) 

довжиною до 20 мкм (рис.2.7,а). В зоні передплавлення витратного електроду 

(на відстані близько 2 мм від торця його поверхні) спостерігається 
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подрібнення сульфідних включень (трансформація), тобто ще до моменту 

розплавлення, в металі витратного електрода при температурах порядку 

(1373- 1473 К) відбуваються процеси дисоціації і часткового розчинення 

сульфідних включень у твердій фазі [225]. Суцільні стрічки перетворюються 

в глобулярні і значно більш мілкі не суцільні сульфіди марганцю (рис.2.7, б). 

Розмір таких стрічок досягає 13 мкм, а розмір НВ в них -  від 0,24 до 7 мкм. 

  

 

Спектр  S Mn 

1 7,23 14,08 

2 8,39 17,45 

 а               б 

Рисунок 2.7 – Типові включення Mn-S в металі витратного електрода (а) і 

зоні передплавлення (б) (режим ВEI збільшення х 4000) 

На торці витратного електроду в металі краплі, що затверділа, після 

закінчення процесу ЕШП, виявлено включення сульфіду марганцю (Mn-S) 

глобулярної форми розміром від 0,5 до 1,5 мкм. Виявлено складні включення 

(Al-O-Mn-S-Si) розміром до 1 мкм, яких не були знайдено в металі 

витратного електрода. (рис. 2.8, а). Це свідчить, що включення видаляються в 

же на стадії плавлення електроду, а саме в краплі рідкого металу, на його 

торці. 

У металі проб рідкого металу з тигля також переважають включення 

сульфіду марганцю правильної глобулярної форми розміром до 1,5 мкм і 

виявлено включення оксиду алюмінію (Al-O) розміром до 2 мкм, а також 

поодинокі складні включення (Al-O-Mn-S-Si) розміром до 2,3 мкм (рис.2.8, 

б). 
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Спектр  O Al Si S Mn 

1 15.47 14.48 0.14 8.58 13.33 

2 0.00 0.00 0.45 7.13 11.57 

3 0.55 0.10 0.34 0.37 1.37 

4 0.00 - 0.00 0.00 1.25 

5 5.11 - 1.11 2.79 9.41 

6 9.43 - 1.99 5.96 17.56 

 а       б 

Рисунок 2.8 – Включення в краплі металу на торці електроду (а) і пробі 

рідкого металу з тигля (б) (режим ВEI збільшення х 4000) 

 

Чистота металу за НВ злитків ЕШП та ЕШП РМ є ідентичною, 

виявлено три типи неметалевих включень - Mn-S, Al-O, Al-O-Mn-S-Si, що є 

характерними для ЕШП під шлаком АНФ-94. Максимальний розмір НВ 

становить 3-7 мкм (рис.2.9), що свідчить про те, що рафінувальні процеси в 

обох процесах пройшли в повному обсязі. Це додатково підтверджує 

результати щодо однакового ступеню десульфурації, що отримані вище та 

загалом про рівнозначність рафінувальних процесів ЕШП та ЕШП РМ. 

  

 

Спектр O Al Si S Mn 

1 47,29 39,29 - - - 

2 50,73 47,11 - - - 

3 0,00 0,00 0,65 1,08 1,39 

4 5,58 1,93 0,00 31,18 47,10 

5 41,14 35,62 0,00 0,12 0,22 

           а    б 

Рисунок 2.9 – Включення Al-O і Mn-S в металі ЕШП (а) і ЕШП РМ (б) 

(режим SEI збільшення х 4000)  

 

В металі витратного електрода виявлено стрічки включень сульфіду 

марганцю. В металі краплі рідкого металу, що затверділа в шлаку на торці 

електрода окрім сульфіду марганцю виявлено складні включення Al-O-Mn-S-
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Si, що свідчить про взаємодію металу зі шлаком вже на стадії плавлення 

електрода.  

В металі обох злитків, що отримані під однаковим шлаком включення 

представлені трьома типами (Mn-S, Al-O, Al-O-Mn-S-Si). Розмір включень не 

залежно від їх хімічного складу практично однаковий 3 - 7 мкм.  

Заміна класичного ЕШП на ЕШП РМ відкриває перспективи 

підвищення гнучкості технологічного процесу і виробництва злитків з 

особливо низьким вмістом домішок і, відповідно, сегрегацією, а також 

електрошлакового виробництва злитків зі складно легованих сталей та 

сплавів (в тому числі високоміцних та теплостійких) та сплавів, що важко 

деформуються з яких складно або неможливо виготовляти електроди. 

 

2.4 Висновки за розділом 2 

1. Виконано порівняльний аналіз умов протікання фізико-хімічних і 

тепломасообмінних процесів на основних поверхнях взаємодії (плівка 

на торці витратного електрода, крапля в шлаку, струмінь, контакт 

шлакової та металевої ванн) електрошлакового переплаву з витратним 

електродом і з рідким металом. Показано, що при ЕШП РМ: 

температура металу, що подається в плавильний простір є на 70 – 90 

градусів нижчою; поверхня взаємодії є меншою за причини відсутності 

плівки на торці електроду і меншої площі поверхні крапель та 

струменю (для умов одержання модельних злитків експериментально 

виміряно діаметр крапель при ЕШП  - 2 - 6 мм, при ЕШП РМ - струмінь 

діаметром 10 мм і краплі - 6-9 мм, біля 15 % маси металу).  

2. Визначено, що площа поверхні крапель при ЕШП завдяки невеликому 

їх розміру, становить 0,23 загальної поверхні взаємодії в процесі при 

врахуванні швидкості їх руху в шлаку, а без такого – 0,4, що не 

дозволяє нехтувати стадією краплі у видаленні домішок. До того ж 

шлях дифузії в шлак завдяки невеликому їх розміру є ще й 

найкоротшою порівняно з умовами на інших поверхнях їх взаємодії.  
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3. Порівняння сумарних поверхонь розділу металевої та шлакової фаз 

показує, що при ЕШП вона майже вдвічі більша за таку при ЕШП РМ 

(2,03 проти 1,12 - в долях поверхні металевої ванни). Найбільша 

різниця зумовлена відсутністю поверхні електрода (0,79 при 

коефіцієнті заповнення 0,89).  

4. Вперше, прямим експериментальним порівнянням ЕШП з витратним 

електродом та без такого показано, що плівка на торці електроду не є 

вирішальною рафінувальною стадію в процесі ЕШП. Взаємодія 

відбувається на всіх поверхнях контакту металу та шлаку. Додатковим 

аргументом проти того, що плівка на торці електроду є основним 

місцем рафінування є й те, що тут сила Архімеда протидіє руху 

неметалевих включень на міжфазну границю зі шлаком, на відміну від 

умов поверхні металевої ванни, де вона сприяє їх спливанню до 

шлакової ванни. 

5. Експериментальне порівняння десульфуруючої здатності процесів 

ЕШП та ЕШП РМ в співставних умовах (однакова марка сталі, 

однакова кількість і хімічний склад шлаку) показало, що ступінь 

рафінування процесу ЕШП РМ не менша, ніж класичного ЕШП і є 

аналогічним: вміст сірки/ступінь десульфурації в металі злитків 

становить 0,009/66 %. Підвищення ступеню десульфурації за висотою в 

злитку ЕШП РМ від 0,009/66 до 0,007/74% спричинено додатковим 

рафінуванням сталі при її витримці в тигельному/розливному пристрої. 

Що дає нам майже необмежений простір для підвищення здатності до 

рафінування процесу ЕШП РМ, оскільки з’являється можливість 

працювати з двома шлаками в утримувально-розливному пристрої 

(тиглі, в нашому випадку). Зменшення температури на 90 градусів і 

поверхні взаємодії не впливає на ступінь видалення сірки при ЕШП 

РМ. 

6. Чистота металу за НВ злитків ЕШП та ЕШП РМ є ідентичною, 

виявлено три типи неметалевих включень - Mn-S, Al-O, Al-O-Mn-S-Si, 
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що є характерними для ЕШП під шлаком АНФ-94 

(37CaF2/19Al2O3/16СаО/17SiO2/9MgO). Максимальний розмір НВ 

становить 3-7 мкм, що свідчить про те, що рафінувальні процеси в обох 

процесах пройшли в повному обсязі. Це додатково підтверджує 

результати щодо однакового ступеню десульфурації, що отримані 

вище, та загалом свідчить про рівнозначність рафінувальних процесів 

ЕШП та ЕШП РМ.  
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РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНОК ПРАРАМЕТРІВ РУХУ ТА НАГРІВУ 

КРАПЕЛЬ В ПРОЦЕСАХ ЕШП З ВИТРАТНИМ ЕЛЕКТРОДОМ І З 

РІДКИМ МЕТАЛОМ 

3.1 Розрахунок параметрів руху та нагріву крапель металу в шлаку без 

урахування деформації 

 Параметри руху дрібних частинок (крапель) в рідких середовищах і їх 

теплова взаємодія з цим середовищем є важливими в багатьох металургійних, 

теплових та хімічних процесах. Даному питанню присвячена значна кількість 

робіт [226-229]. Стосовно металургійних процесів найчастіше розглядають 

питання руху частинок металу в шлаку або частинок шлаку в металі при 

отриманні або рафінуванні металевих сплавів [230, 231]. Також часто 

досліджують рух газових бульбашок в металі або шлаку [232, 233]. При 

дослідженнях динаміки руху рідких частинок найважливішим параметром є 

коефіцієнт опору.  Досить часто коефіцієнт опору визначають або за законом 

Стокса, для руху при малих числах Рейнольдса, або за більш складними 

залежностями, які враховують зміну характеру обтікання сфери зі 

збільшенням критерію Рейнольдса [234]. Слід зазначити, що в більшості 

випадків передбачається, що досліджувана частинка рідкого металу є 

твердою сферою. Але рух рідкої частинки має особливість - більш низький 

опір за рахунок менших сил тертя на поверхні частинки. Це особливість 

добре досліджена для умов руху газових бульбашок. Процеси руху газових 

бульбашок в рідині та рідких крапель в рідини по своїй фізичній суті досить 

схожі, що дозволяє використовувати закономірності, отримані в результаті 

дослідів у критеріальній формі, для дослідження руху рідких частинок в 

рідині. Також для дослідження руху капель використовують чисельні методи, 

які дають можливість досліджувати поля швидкостей зовні та в середині 

краплі [235]. Але дані методи є доволі складними в розрахунках. 

Оцінку розміру крапель, що формуються при переплаві витратного електроду 

детально описано в багатьох роботах, наприклад [18, 212.].В той же час 

оцінку характеру руху краплі через шлак проводять зазвичай за законом 
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Стокса, що, на наш погляд потребує уточнення. Для розрахунку прийняли 

схему (рис. 3.1) руху краплі в шлаковій ванні, де d – діаметр краплі, FG – сила 

тяжіння, FA – сила Архімеда, FD– сила опору руху краплі в шлаку.  

а 

 

б 

Рисунок 3.1 – Схема сил (а), що діють на рідку краплю металу діаметром 

d, яка падає в метал з електроду (ЕШП) або виникає при дрібненні 

струменю (ЕШП РМ), та характер руху в її об’ємі (б)  

 

 Основні величині властивості шлаку та металу, що використано при 

моделюванні наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Теплофізичні властивості шлаку і металу при моделюванні 

нагріву крапель  

Властивість Шлак АНФ-29 Метал - сталь 45 

В’язкість µ, Па·с змінне в залежності 

від температури 

5·10
-3

 

Щільність ρ, кг/м3 2780 7000 

Теплоємність С, Дж/(кг·К) 1250 700 

Теплопровідність λ, Вт/(м·К) 3,2 -3,5 35 
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 При моделюванні вважали, що крапля металу при проходженні шлаку 

нагрівається до температури, близької до температури розплавленого шлаку, 

а також те, що вона може ділитися на менші краплі. Різниця у висоті падіння 

крапель при ЕШП і струменю при ЕШП РМ є несуттєвою, оскільки при 

сучасних режимах плавлення глибина занурення витратного електроду є 

мінімальною і можна прийняти, що електрод знаходиться на поверхні 

шлакової ванни (в розрахунку прийнято висоту шлакової ванни 200 мм). 

 Характер руху крапель металу різного діаметру в розплавленому шлаку з 

врахуванням його в'язкості оцінювали з використанням методів 

гідродинаміки багатофазних середовищ [236-239]. Розрахунки, що описують 

рух металевої краплі в шлаковому розплаві проводили за допомогою 

критеріальних чисел Архімеда (Ar), Рейнольдса (Re), Нуссельта (Nu): 

 
 

2

3

S

SMS gd
Ar




 , 

S

SUd
Re




 , 

S

d
Nu




  (3.1) 

де S , M  - густина шлаку та металу відповідно, кг/м
3
; S  - динамічна 

в’язкість шлаку, Па·с; d – діаметр краплі, м; U – швидкість руху краплі, м/с;   

- коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м
2
·К); S  - теплопровідність шлаку, Вт/(м·К); g 

- прискорення вільного падіння, м/с
2
. 

Відомо, що при русі рідкої краплі в іншій рідині може бути три режими течії 

[40]: за Стоксом (в'язка течія) 1Re ; перехідний режим 10001  Re , і за 

Ньютоном (квадратичний закон опору) 1000Re . Рівняння, що пов'язує 

сили, які діють на краплю в рідині (сила тяжіння, сила Архімеда, сила 

в'язкості) при її сталому русі має в безрозмірній формі такий вигляд [240)]: 

 ArReCD
3

42   (3.2) 

де СD- коефіцієнт опору руху, який залежить від режиму течії. Для випадку 

руху рідкої краплі в рідині коефіціент СD може бути визначено: 
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 Re,CD  5000440  (3.5) 

В якому 341032517 9470

0 .Re.C .

D  
 - опір для газової бульбашки; 

3

0 424 Re/Re/CD  - опір твердої сфери; SM

* /  - відношення динамічних 

в’язкостей металу и шлаку. Для розглянутого нами випадку  50010 ..*  . 

Виходячи з величини критерію Архімеда можна знайти діаметр краплі, при 

якому течія перестає бути в'язкою. Для наших вихідних даних цей діаметр d 

= 2.9 мм при в'язкості шлаку 0.5 Па·с і d = 0.29 мм при 0.01 Па·с. Тому, рух 

краплі металу в шлаку буде відбуватися в перехідному режимі. В нашому 

випадку (рух рідкої краплі в рідині під дією сили тяжіння) її швидкість буде 

більшою, ніж швидкість аналогічної за діаметром твердої сфери за рахунок 

більш низьких дотичних напружень на межі контакту рідин. Це можливо 

завдяки виникненню циркуляції всередині краплі (див. рис. 3.4,б). 

Другим важливим моментом є нестаціонарність процесу руху, оскільки 

початкова швидкість краплі дорівнює нулю, а сталу швидкість, що 

визначається за рівнянням (3.1), крапля досягне вже при виході зі шлаку (для 

крапель великих діаметрів). Тож, для розрахунку часу руху краплі необхідно 

вирішити рівняння руху: 

     2
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 (3.6) 

Дане диференційне рівняння не вирішується аналітично через складну 

залежністьCDвід швидкостіU. Тому для його рішення використовується 

чисельний метод і отримане рішення матиме вигляд   fU . Так само для 

отримання часу руху краплі через шар H необхідно вирішити рівняння 
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   0
0


к

HdU  (3.7) 

яке також вирішується чисельно. 

Визначивши час руху і швидкість можна розрахувати безрозмірну 

температуру    0

MSMS tttt  , яку крапля набуває в шлаку. Граничні 

значення безрозмірної температури:   = 1 - крапля не нагрілась, і = 0 - крапля 

досягла температури шлаку. Температуру розраховували для термічно 

тонкого тіла за  відомою формулою: 

 
















dC
exp

MM

3  (3.8) 

Для оцінки коэффициенту тепловіддачі вираховували критерій Нуссельта за 

формулою [241]: 

 31216002 // PrRe..Nu   (3.9) 

 Було виконано два розрахунки для оцінки розбіжності розрахунку часу 

проходження краплею шару шлаку за наведеною моделлю та за законом 

Стокса. Виражену у відсотках різницю часу між рухом краплі за законом 

Стокса та за наведеною моделлю позначили Δ. Розрахунки показали суттєвий 

вплив введеного нами уточнення, яке враховує ефект руху металу всередині 

краплі порівняно з результатами розрахунків за законом Стокса.  

За обраних умов і теплофізичних параметрів матеріалів, що задано в цьому 

розрахунку для процесів ЕШП, крапля рідкого металу, наприклад діаметром 

9 мм, рухається в рідкому шлаку на 26% швидше ніж тверда сфера такого ж 

діаметру (табл.3.2). Розраховані величини критерію Рейнольдса для крапель 

діаметром 2-6 мм показують перехідний режим течії (нестійка 

турбулентність за якої течія може бути і турбулентною і ламінарною), а для 

більших крапель Re> 1000 режим течії турбулентний, що впливає на 

теплопередачу. 
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Таблиця 3.2 – Режими руху і нагріву крапель різного діаметру/маси в шарі 

шлаку висотою 0,2 м 

Діаметр, мм/ 

Маса, мг 

Швидкість, 

м/с 

Час, с   Re Nu Δ, % 

2/29,3 0,246 0,841 0,003 136,3 13,2 3,6 

3/98,9 0,341 0,627 0,067 282,6 18,1 6,8 

4/234 0,421 0,526 0,202 464,3 22,6 10,3 

5/458 0,475 0,477 0,337 656,9 26,6 13,2 

6/792 0,521 0,445 0,449 863,6 30,2 15,9 

7/1260 0,562 0,422 0,537 1088 33,6 18,5 

8/1880 0,601 0,403 0,607 1330 36,9 21,1 

9/2670 0,637 0,388 0,661 1587 40,2 26,0 

10/3670 0,672 0,376 0,705 1858 43,3 26,4 

 

Величини критерію Нуссельта також зростають зі збільшенням 

діаметру краплі, що свідчить про зростання інтенсивності теплообміну за 

рахунок конвекції (в умовах нерухомого середовища), причому тільки для 

крапель діаметром 2 і 3 мм, розраховані числа Нуссельта знаходяться в 

характерному для ламінарної течії діапазоні (від 2 до 20), а для більших 

діаметрів крапель вони свідчать про сильну конвективну складову теплового 

потоку, що є характерним для турбулізованих течій. 

Розрахунки показали суттєвий вплив власних потоків у великих краплях 

на швидкість їх руху в розплаві шлаку, що робить неточним прогноз, який 

зазвичай одержують за законом Стокса для руху твердих часток в рідині. 

Причиною є власна турбулентність краплі і пов’язане з нею зменшення опору 

її руху в рідкому шлаку. Тому, великі краплі рухаються відносно швидше, 

ніж крапельки малого діаметру.  

Стосовно процесів які ми порівнюємо, слід відмітити, що при ЕШП з 

витратним електродом розмір крапель менший і, відповідно вони рухаються 

повільніше і нагріваються більше. Це корисно з точки зору рафінування 

(висока температура і розвинена поверхня), але не сприяє твердненню 

злитка. Навпаки, порівняно великий розмір крапель на які дробиться 
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струмінь, або їх відсутність, створюють умови для скорочення взаємодії зі 

шлаком, але одночасно покращують умови формування злитка, оскільки 

зниження і температури шлаку і перегріву металу при ЕШП РМ порівняно з 

класичним ЕШП, зменшує обсяг ванни рідкого металу. Тим не менш, 

формально логічні і модельні побудови було вирішено перевірити прямим 

експериментальним порівнянням ступеню завершеності фізико-хімічних 

процесів в обох процесах за ідентичних умов. 

 

3.2 Розрахунок параметрів руху та нагріву крапель металу в шлаку з 

урахування деформації 

Розглянемо рівняння руху металевої краплі, що відривається від 

поверхні електрода, в рідкому  шлаку під дією сили тяжіння, сили Архімеда і 

сили гідродинамічного опору (сила тяжіння спрямована уздовж осі z - 

напрям руху краплі, початок відліку знаходиться на поверхні електрода) 
2

( ) ; 0,
2
s

m m s D

udu
V V g C S t

dt


       (3.10) 

де ρm–щільність метала краплі [кг/м
3
]; 

ρs–щільність шлаку [кг/м
3
]; 

V – об´єм краплі [м
3
]; 

u – швидкість краплі [м/с]; 

t – час [с]; 

g – прискорення вільного падіння[м/с
2
]; 

CD– коефіцієнт лобового опору, що залежить від швидкості руху краплі 

(числа Рейнольдса); 

S– міделевий переріз краплі [м
2
]. 

У початковий момент часу вважатимемо, що крапля є сферичної, має 

діаметр D0 (радіус r0) і має нульову швидкість (u = 0 при t = 0). Розглянемо 

два випадки: 1) крапля в процесі руху залишається сферичною; 2) крапля 

змінює свою форму - набуває форму сплюснутого (в напрямку руху) 

сфероїда того ж об´єму, що і вихідна сферична крапля. 

У першому випадку, з урахуванням того, що 3 2
0 0

4
;

3
V r S r   , рівняння 

(3.10) може бути записано у вигляді: 
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з початковою умовою 

0
0.

t
u


  (3.12) 

Для визначення коефіцієнта лобового опору використовуємо 

критеріальну залежність для обтікання сфери: 
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 (3.13) 

де 0Re s

s

uD


  – число Рейнольдса, s  [П∙с] – коефіцієнт динамічної 

в'язкості шлаку ( s  = 0,01965 П∙с). 

 Розрахунки проводили відповідно до параметрів приведених в табл. 3.1 

в діапазонах 0<t< 1,5 с; 0 <L<300 мм для діаметрів крапель від 2 до 10 мм. 

Унаслідок отримали наступні результати та залежності. 

Встановлено, що крапля діаметром 2 мм досягає своєї сталої швидкості 

0,153 м/с вже через 0,1с і на відстані від поверхні контакту зі шлаковою 

ванною 10 мм (рис. 3.2) при її глибині 200 мм. 

 
а 

 
б 

Рисунок 3.2 – Залежність швидкості руху краплі від часуu(t) (а) та 

відстаніu(L)(б) діаметром 2 мм 
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Крапля діаметром 10 мм рухається значно швидше ніж крапля 

діаметром 2 мм і досягає своє сталої швидкості 0,631 м/с через 0,3 с на 

відстані - 150 мм (рис. 3.3) при загальній її глибині 200 мм. Тобто практично 

весь об’єм ванни крапля діаметром 10 мм набирає швидкості до сталого 

режиму. 

 
а 

 
б 

Рисунок 3.3 – Залежність швидкості руху краплі від часу u(t) (а) та 

відстаніu(L) (б) діаметром 10 мм 

 

Розглянемо рівняння, що описує нагрівання металевої краплі при її русі 

в шлаку (передбачається, що температура металу в краплі має однорідний 

розподіл) 

( ) ; 0,m
m m ms s m

dT
VC S T T t

dt
     (3.14) 

деСm–питома теплоємність металу[Дж/(кг∙К)]; 

Tm–температура металу [К]; 

Ts – температура шлаку [К]; 

α – коефіцієнт теплообміну [Вт/(м
2
∙К)]; 

Sms–площа поверхні краплі [м
2
], 

Інші позначення відповідають прийнятим при записі рівняння (3.10). 

У першому випадку (крапля в процесі руху зберігає сферичну форму) 

рівняння (3.14) можемо записати у вигляді 

0

6
( ) ,m

s m
m m

dT
T T

dt C D




   (3.15) 

з початковою умовою 
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00
,m t

T T

  (3.16) 

де T0–початкова температура краплі. 

Для визначення коефіцієнта теплообміну будемо використовувати 

критеріальну залежність для числа Нуссельта 0Nu
s

D


 , де s [Вт/(м∙К)]–

коефіцієнт теплопровідності шлаку. При обтіканні сфери таку залежність 

візьмемо у вигляді 

0,5 0,333Nu 2 0,6Re Pr .   (3.17) 

деPr s s

s

C 


 –число Прандтля, Сs [Дж/(кг∙К)]–питома теплоємність шлаку, 

а число Рейнольдса визначається за швидкістю руху краплі в залежності від 

часу. (Cm = 600 Дж/(кг∙К); Cs = 1200 Дж/(кг∙К); Ts = 2073 К;T0 = 1823 К; s  = 6 

Вт/(м∙К)) 

Розрахунки проводили відповідно до параметрів приведених в табл. 3.1 

в діапазонах 0<t< 1,5 с; 0 <L<300 мм для діаметрів крапель від 2 до 10 мм. 

Унаслідок отримали наступні результати розрахунків та залежності. 

За розрахунковою моделлю встановлено, що крапля діаметром 2 мм 

досягає своє сталої максимальної температури 2080 К за 0,25 с руху і на 

відстані від поверхні шлакової ванни 40 мм (рис. 3.4) 

 

а 

 
б 

Рисунок 3.4 – Залежність нагріву краплі металу від часу руху Tm(t) (а) та 

відстаніTm(L) (б) діаметром 2 мм 

 

Крапля діаметром 10 мм за час проходження 0,3 с висоти шлакової 

ванни 200 мм досягає лише температури 1980 К, що на 90-100 К нижче в 

порівнянні з краплями меншого діаметру. (рис. 3.5) 
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а  

б 

Рисунок 3.5 – Залежність нагріву краплі металу від часу руху Tm(t) (а) та 

відстаніTm(L) (б) діаметром 2 мм 

 

Розглянемо тепер другий випадок, коли крапля металу при русі в шарі 

шлаку деформується і набуває форми сплюснутого (в напрямку руху) 

сфероїда - тіла обертання, утвореного еліпсом з півосями a>b, що обертається 

навколо малої осі. Рівняння руху (3.10) зберігає свій вигляд, при врахуванні 

того, що об´єм (маса) краплі зберігається, а площа міделевого перерізу і 

коефіцієнт лобового опору змінюються при її деформації. 

Величина
0 0

1
D a

y
D r

    характеризує форму деформованої краплі, де 

D–діаметр сплюснутого сфероїда; a–велика піввісь, що утворює його еліпс; 

D0 і r0, відповідно, діаметр і радіус вихідної сферичної краплі. Тоді рівняння 

руху можна записати, подібно (3.11), у вигляді 

2 2

0

3
,

4
m s s

D
m m

du u y
g C

dt D

  

 


   (3.18) 

З початковою умовою (3). 

Збереження об´єму краплі в умовах її деформації від вихідної 

сферичної форми до сплющеного сфероїда дає 0
0 2

,
r

a r y b
y

  , при цьому 

площа її поверхні визначається наступним чином 

2 2 2

2 2
2 lnms

b a a b
S a a

ba b


 
 
 
 

 
 


. Цю площу будемо порівнювати з 
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площею поверхні вихідної сферичної краплі 2
0

4msS r  за допомогою 

співвідношення ms

ms

S
s

S
 . 

Для обчислення коефіцієнта лобового опору деформованої краплі DC  

використовуємо наступну залежність 

, ,
(1 ) .D D sphere D disc

C f C fC   (3.19) 

де 21f E  , 
3

1b
E

a y
   – відношення малої півосі сплющеного сфероїда до 

великої (в граничних випадках маємо: для сфери E = 1, для безкінечно 

тонкого диска E = 0); 

0,317

0,333

0,573 4

,

24
, Re 0,2;

Re

24
3,6Re , 0,2 Re 4;

Re

24
4Re , 4 Re 400;

Re

24
5,48Re 0,36 400 Re 10 ;

Re
,

D sphere
C













  


   




 




 

 (3.20) 

,

64
1,1 ,

ReD disc
C


   (3.21) 

де 0Re s

s

uD y


 – число Рейнольдса, обчислене з урахуванням зміни діаметра 

міделевого перерізу краплі. 

Для визначення величини y (t) використовуєємо наступне 

рівняння,
2

0,36
2

40 64
1,8 2,2exp 0,15Re .

Re We
def

d z dz
z

dtdt
 
 

      (3.22) 

Де
2

1
1z

y
  і, відповідно, 

1
( )

1 ( )
y t

z t



; 0Re m sdef

m

uD
 


 – число 

Рейнольдса для течії метала всередині краплі, що деформується 

2
0We s

m

u D


 – число Вебера,  

де m [Н/м] коефіцієнт поверхневого натягу металу краплі; 
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 =
*
t

t
t

– безрозмірний час, де 
* 0= m

s

D
t

u




. Початкові умови до рівняння (3.22) 

наступні: 

0
0

0; 0.
t

t

dz
z

dt


   (3.23) 

Розрахунки проводили відповідно до параметрів приведених в табл. 3.1 в 

діапазонах 0<t< 1,5 с; 0 <L<300 мм для діаметрів крапель від 2 до 10 мм, 

поверхневий натяг - m  = 1,1 Н/м. Унаслідок отримали наступні результати 

розрахунків та залежності. 

Встановлено граничну форму краплі відповідно до рівнянь (рис. 3.6): 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Гранична форма краплі 
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Встановлено, що крапля діаметром 2 мм практично не змінює своєї 

форми в залежності від часу руху (коефіцієнт деформації складає у=1,003 або 

0,3%).(рис. 3.7) 

 

Рисунок 3.7 – Залежність коефіцієнта деформації краплі діаметром 2 мм від 

часу її руху у(t) 

 

Крапля діаметром 2 мм досягає своє сталої швидкості 0,16 м/с 

(значення 0,153 м/с для сфери в межах похибки розрахунків) дуже швидко 

вже через 0,08 - 0,1с свого руху в розплавленому шлаці на відстані від 

поверхні шлакової ванни 10 мм (рис.3.11) Результати аналогічні 

розрахункам, що отримані для сфери краплі діаметром 2 мм оскільки 

деформація складає всього 0,3%. 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Залежність швидкості руху деформованої краплі від часу u(t) 

(а) та відстані u(L) (б) діаметром 2 мм 
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Коефіцієнт деформації для краплі діаметром 10 мм складає у=1,076 

(7,6%) і досягає свого максимуму вже за час руху 0, 1 с (рис. 3.9 ) 

 

Рисунок 3.9 – Залежність коефіцієнта деформації краплі діаметром 10 мм від 

часу її руху у(t) 

 

Деформована крапля діаметром 10 мм рухається майже вдвічі 

повільніше на відміну від сфери і за час проходження 0,07 с шлакової ванни 

глибиною 200 мм досягає швидкості 350 м/с (рис. 3.10)  

 

 
а 

 

б 

Рисунок 3.10 – Залежність швидкості руху деформованої краплі від часу u(t) 

(а) та відстані u(L) (б) діаметром 10 мм 

 

Також встановлено, що за час руху в об´ємі рідкого шлаку висотою 200 

мм крапля діаметром 10 мм максимально деформується на 6% (у=1,06) (рис. 

3.11 – 3.14). 
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Рисунок 3.11 – Залежність коефіцієнта деформації від відстані руху у(L)для 

краплі діаметром 10 мм 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Форма крапель в момент часу t = 1,2 c від початку їх руху 

 

Встановлено, що для краплі кожного діаметру існує відповідні умови, при 

яких вона досягає сталої швидкості руху та температури в залежності від 

часу руху та відстані від поверхні шлакової ванни. Для крапель дрібного 

розміру сталий режим досягається досить швидко за 0, 1-0,3 с і на відстані 

10-40 мм від поверхні. Причому, дрібні краплі встигають за час руху в 

рідкому шлаку набути максимальної температури шлаку 2080 К. Краплі 

більшого розміру (10 мм) не встигають протягом їх руху набути 

максимальної температури, а досягають лише температури 1980 К, що на 90-

100 К нижче. 
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Рисунок 3.13 – Залежність ступеню деформації краплі від часу при різних 

значеннях діаметра крапель  

 

Для крапель дрібного розміру відбувається не суттєва деформація 0,3%, 

що не впливає ні швидкість їх руху, ані на температурні умови на відміну від 

крапель більшого розміру. Так краплі діаметром 10 мм деформуються 

(коефіцієнт деформації досягає 6%) і швидкість їх руху зменшується 

практично в два рази 0,447 проти 0,641 м/с для сфери (рис. 3.14). 

 

  

Рисунок 3.14 – Залежність швидкості руху крапель металу з урахуванням їх 

деформації від часу (а) та відстані (б) руху в залежності від початкового 

діаметра краплі 

Оскільки, діаметр краплі 10 мм є граничним в розглянутих процесах, то 

будемо вважати, що для крапель меншого розміру їх сплющення вчиняє 
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помірний вплив на фізико-хімічні та масообмінні процеси в порівнювальних 

процесах. 

 

3.3 Висновки за розділом 3 

1. Виконано розрахунки швидкості падіння та нагріву в шлаку 

рідких крапель металу в процесах ЕШП з витратним електродом і з 

рідким металом за критеріальними рівняннями (за допомогою 

критеріальних чисел Архімеда (Ar), Рейнольдса (Re), Нуссельта (Nu), 

Прандтля (Pr)) з урахуванням сил, які діють на краплю в рідині (сила 

тяжіння, сила Архімеда, сила в'язкості). 

2. Моделювання швидкості руху та нагріву рідких крапель 

металу в шлаку за моделлю, яка враховує потоки в їх об’ємі, показало, 

що зі збільшенням розміру відхилення швидкості їх руху від 

прогнозованого законом Стокса для твердої сфери того ж діаметру, 

зростає, і для крапель розміром 3 - 10 мм збільшується на 3 - 26 %, 

відповідно.  

3. Розрахунковим шляхом показано, що для краплі кожного 

діаметру існують умови, при яких вона досягає сталої швидкості руху 

та температури в залежності від часу руху (відстані від поверхні 

шлакової ванни). Для крапель дрібного розміру сталий режим 

досягається за 0, 1-0,3 с і на відстані 10-40 мм від поверхні для крапель 

10 мм - 0,3 с вже на відстані 150 мм. Причому, дрібні краплі встигають 

за час руху набути температури рідкого шлаку (задано - 2080 К) , а 

краплі більшого розміру - ні. Наприклад, температура краплі 10 мм 

буде на 90-100 К нижчою.  

4. Вплив ступеню деформації крапель в процесі їх руху в 

розплавленому шлаку залежить їх від розміру. Краплі дрібного розміру 

(до 5 мм) деформуються несуттєво (до 0,3%), що практично не впливає 

на швидкість їх руху та нагрів. Краплі більшого розміру деформуються 

значніше: для краплі діаметром 10 мм коефіцієнт деформації становить 
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6%, що зменшує швидкість їх руху проти такої для ідеальної сфери на 

25-30% -  0,447 проти 0,641 м/с. 

5. При ЕШП з витратним електродом розмір крапель менший і, 

відповідно вони рухаються повільніше і нагріваються більше. Це 

корисно з точки зору рафінування (висока температура і розвинена 

поверхня), але не сприяє твердненню злитка. Навпаки, подача рідкого 

металу струменем (що може тільки частково дробиться на краплі, які є 

більшого розміру) скорочує поверхню і час їх взаємодії зі шлаком, але в 

кінцевому підсумку покращує умови формування злитка: зниження 

температури шлаку і перегріву металу при ЕШП РМ порівняно з 

класичним ЕШП зменшує обсяг ванни рідкого металу. Зниження 

температури перегріву при ЕШП РМ дає можливість підвищення 

продуктивності процесу на 20-30 %. 
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РОЗДІЛ 4. ЕШП РМ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИТНИХ РОТОРІВ 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТУРБІН НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

4.1 Чисельні дослідження впливу ЕШП РМ на формування структури 

злитків ЕШП – прототипів композитних роторів 

Застосування способу ЕШП РМ відкриває великі можливості для 

отримання моноблочних різнорідних вздовж висоти (довжини) круглих 

сталевих злитків шляхом регламентованої заливки в СПК рідкого металу 

різного (заданого) хімічного складу. Раніше в роботі [242] було показано 

можливість шляхом безперервного процесу ЕШП РМ в СПК отримувати 

подібні сталеві зливки великого перерізу з мінімальною довжиною 

перехідної зони. Це було досягнуто в результаті відповідного управління 

глибиною рідкої металевої ванни головної частини злитка першого хімічного 

складу перед початком виплавки нижньої частини злитка другого хімічного 

складу.  

Відмінною особливістю та перевагою зазначеної технологічної схеми із 

застосуванням ЕШП РМ є те, що протяжність перехідної зони різнорідних 

сталей композитного злитка визначається глибиною проплавлення торцевої 

поверхні вихідного злитка. Практично, її мінімальна величина може не 

перевищувати 1-3 мм. При цьому в якості вихідного злитка може бути 

використаний злиток ЕШП, який раніше отриманий на тій же печі ЕШП із 

застосуванням відповідного діаметру СПК. Той же СПК може бути 

використано для подальшого наплавлення на його торець іншого металу 

заданого хімічного складу. Необхідною умовою доцільності застосування 

випробуваної схеми є забезпечення технологічних і металургійних умов для 

гарантованого формування бездефектної зони сплавлення різнорідних сталей 

вздовж всього поперечного перерізу злитка. Крім того, необхідно 

забезпечити мінімально можливий розмір зони змінного хімічного складу на 

границі сплавлення різнорідних сталей. В якості вихідного злитка може бути 

також використана відповідна лита або кована заготівка, що отримана будь-

яким іншим методом. 
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Застосування сучасних технологій ЕШП, зокрема ЕШП РМ в СПК 

відповідного діаметру, дозволяє проводити виплавку окремих частин 

великовагових заготовок для роторів сучасних енергетичних турбін. Кожна з 

складових частин плавиться в умовах, які виключають утворення лікваційних 

дефектів і наплавляється на попередню частину. Що виключає формування 

зварного з´єднання та характерні зварювальні дефекти.  

Для оцінки принципової можливості застосування технологічної схемі 

ЕШП РМ для отримання композитних роторів було проведено математичне 

моделювання. 

Розроблена математична модель [243, 244] дозволила в рамках 

виконання роботи вирішити наступні завдання: 

• визначення поля електричного потенціалу в рідкій шлаковій ванні і 

відповідного тепловиділення; 

• розрахунок температурного поля в шлаковій та металевій ваннах; 

• прогнозування глибини проплавлення злитка в залежності від 

технологічних параметрів процесу. 

Розподіл електричного потенціалу U (r, z, t) в шлаковій ванні: 

В результаті додатку різниці потенціалів U0 на СПК в шарі рідкого 

шлаку формується поле потенціалу U, яке визначається електропровідністю 

середовища σ згідно наступного рівняння в циліндричних координатах (r, β, 

z) в осісіметричному наближенні: 

U U U
r r

r r z z t
 

       
        

       
 (4.1) 

Граничні умови задачі (1) можуть бути сформульовані наступним 

чином: 

На границі z=0 0
U

z
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На границі r=0 0
U

r





 

На границі СПК 0U U  

На границі ізолятора 0
U

r





 

На границі шлак-метал 0U   

Тепловиділення в шлаку з відомим розподілом потенціалу може бути 

описано розподіленим об'ємним джерелом тепла. Таким чином, 

тепловиділення в шлаковій ванні для точки (r, z) в момент часу t визначається 

за формулою: 

2 2

( , , ) ( )
U U

W r z t T
z r


     

      
      

 (4.2) 

Визначення температурних полів. 

Відоме розподіл об'ємного джерела тепла в шарі рідкого шлаку 

дозволяє вирішити задачу теплопровідності, яка для нашого завдання може 

бути сформульована наступним чином [245]: 

( , , )
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r r r W r z t r c
r r z z t

  
       

            
       

 (4.3) 

де: λ(т) – коефіцієнт теплопровідності матеріалу в точці (r,z); cγ(т) – об'ємна 

теплоємність матеріалу в точці (r,z). 
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      на поверхні шлаку;  

де,  

 

 

 

Початкова умова в момент часу t = 0 для коректної постановки задачі 

(4.3) відповідає однорідному полю температур, рівному температурі 

навколишнього середовища т(r,z)=тср, граничні умови мають наступний 

математичний вираз: 
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(4.4) 

де α – коефіцієнт тепловіддачі, п – зовнішня границя. 

Розрахункова схема для математичного моделювання представлена на 

рис.4.1 

 êð ñð

T
T T

z
 


 


 .ëó÷ ñð

T
T T

z
 


  


12
1,37 102 2

546)( )
2 0, 24

(ëó÷ T T T T
ø ë ñð ø ë ñð





   




273; 273;T T T Tø ë ñðø ë ñð   



121 

 

 

Рисунок 4.1 – Розрахункова схема для математичного моделювання: 1 - 

злиток, 2 – металева ванна, 3 - шлак, 4 – струмопідвідна секція 

кристалізатора під напругою U, 5 - ізолятор, 6 – розділова секція 

кристалізатора, 7 - піддон, 8 – формуюча секція кристалізатора, 9 - графітова 

футеровка 

 

Технологічна схема ЕШП РМ представлена на рис.4.2 Склад і фізичні 

характеристики зазначених сталей представлені в табл. 4.1, 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Технологічна схема виготовлення методом ЕШП РМ 

композитного вздовж довжини злитка-прототипу ротора: 1-пристрій для 

подачі рідкого металу; 2-стромопідвідний кристалізатор; 3-шлакова ванна; 4-

металева ванна; 5-композитний злиток хімічного складу А метал та Б 

 

Хімічний склад та фізичні властивостей сталей, які використовуються в 

розрахунках представлено в табл. 4.1 та 4.2 

 

Таблиця 4.1 – Хімічний склад сталей 12Х13 та 38ХН3МФА [246, 247] 

Елементи 

Сталь 

C Si Mn Ni S P Cr Mo V Cu 

12Х13 

(склад А) 

0,090,15 до 0,8 до 0,8 до 0,6 до 0,025 до 0,03 1214 – – – 

38ХН3МФА 

(склад Б) 

0,330,4 0,170,37 0,250,5 33,5 до 0,025 до 0,025 1,21,5 0,04 0,15 до 0,3 
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Таблиця 4.2 – Фізичні властивості сталей 12Х13 и 38ХН3МФА [243] 

 12Х13 38ХН3МФА 

Температура, 

ºС 
λ, Вт/(м ºС) с, Дж/(кг ºС ) γ, кг/м

3
 λ, Вт/(м ºС) с, Дж/(кг ºС ) γ, кг/м

3 

20 28 473 7720 34 496 7900 

100 28 473 7700 34 496 7880 

200 28 487 7670 34 508 7850 

300 28 506 7640 33 525 7820 

400 28 527 7620 32 538 7800 

500 27 554 7580 32 567 7760 

600 26 586 7550 30 601 7730 

700 26 636 7520 29 672 7700 

800 25 657 7490 28 697 7670 

 

Результати моделювання зазначеного процесу показують досить високу 

кореляцію з експериментальними дослідженнями. Зокрема, за глибиною таі 

формою зони сплавлення відхилення результатів розрахунків і 

експериментальних даних не перевищує 4% (що буде продемонстровани 

нижче). Зміна концентрації легуючих елементів сталей за висотою злитка 

визначає розмір перехідної області, яка в розглянутому випадку склала 

близько 50 мм по висоті (рис. 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Розподіл температури на поверхні заготовки хімічного складу 

А перед подачею порції рідкого металу хімічного складу Б: D=180 мм; Hіз = 

50 мм; W=120 кВт; час розігріву 12 хв 30 c 



124 

 

Розподіл хімічних елементів (С, Сr, Mo, Si, Mn, Ni, V) в зоні зєднання 

різнорідних сталей композитного злитка ЕШП РМ на основі 

експериментальних і розрахункових данних представлено на рис.4.4. 
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Рисунок 4.4 – Розподіл хімічних елементів (С, Сr, Mo, Si, Mn, Ni, V) в зоні 

сплавлення за висотою злитка ЕШП РМ діаметром 180 мм хімічного складу 

А (12Х13) і хімічного складу Б (38ХН3МФА)  

З метою аналізу характерних особливостей ЕШП РМ виплавки в СПК 

відповідного діаметру композитного злитка проведено комплексне чисельно-

експериментальне дослідження кінетики процесів, що визначають його 
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якість, відповідні експериментальні роботи та металографічні дослідження. 

Верифікацію розроблених чисельних методик було проведено за допомогою 

експериментальних досліджень шляхом наплавлення  ЕШП РМ різнорідного 

за висотою композитного злитка-прототипу ротора діаметром 180 мм з 

високолегованої сталі 12Х13 (вихідний готовий злиток) та середньолегованої 

сталі 38ХН3МФА (наплавлений метал) з гарантованим сплавленням. 

Характерною особливістю в цьому випадку є менше нагрівання 

центральної частини злитка в порівнянні з периферією, що викликає 

неоднорідну глибину перехідної зони в радіальному напрямку. Тому слід 

очікувати, що при збільшенні діаметра злитка, який виплавляється, ця 

неоднорідність буде проявлятися в більшій мір. Отже основним завданням 

при отриманні злитків ЕШП РМ великого діаметру є прогрів центральної 

частини торця заготовки до розплавлення і формування розплаву вздовж 

всього її перетину.  

Зазначене питання було досліджено за допомогою розробленої 

математичної моделі шляхом прогнозування режимів виплавки циліндричних 

злитків діаметром від 700 до 1200 мм. Було встановлено, що використання 

кристалізатора вихідної конфігурації (висота розділової секції Hроз. = 50 мм) 

дозволяє отримувати зливки до 700 мм при забезпеченні повного 

розплавлення торця заготовки (рис.4.5,а). При цьому ванна характеризується 

істотною неоднорідністю за глибиною, що може мати негативний вплив на 

якість перехідної зони та структурну неоднорідність злитка. Збільшення 

висоти ізолюючої секції дозволяє більш ефективно перерозподіляти тепло 

ванною рідкого шлаку і більш рівномірно прогрівати торець заготовки 

(Рис.4.5,б).  
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Крім того, така модифікація кристалізатора дає можливість збільшити 

діаметр злитків, що виплавляються до 1200 мм (рис. 4.6) При відносно 

невеликій глибині ванни рідкого металу і, відповідно, невеликій перехідній 

зоні між різнорідними частинами злитка. 

 

Рисунок 4.6 – Розподіл температури вихідної заготовки хімічного складу А 

перед подачею порції рідкого металу хімічного складу Б при ЕШП РМ і в 

перетині злитка: D=1200 мм;  Нроз.=300 мм; W=6240 кВт; товщина шару шлаку 

400 мм,  час розігріву 330 хв 

  

а б 

Рисунок 4.5 – Розподіл температури заготовки діаметром 700 мм  хімічного 

складу А перед подачею порції рідкого метала  хімічного складу Б: а – Ніз=50 

мм, W=1000 кВт,  час розігріву 144 хв; б – Ніз.=110 мм, W=1200 кВт,  час 

розігріву 143 хв 



127 

 

Таким чином, на основі результатів чисельного прогнозування 

продемонстровані можливі шляхи оптимізації параметрів для отримання 

композитних злитків діаметром до 1200 мм при гарантованій якості 

перехідної зони різнорідних металів і глибини проплавлення. Збільшення 

висоти розділової секції кристалізатора (з 50 до 300 мм) забезпечує 

рівномірне розплавлення торця вихідної заготовки великого діаметру (до 

1200 мм) за всією площею поперечного перерізу (11,3*10
6 

мм
2
) з глибиною 

металевої ванни (100-125 мм). Збільшення часу підігріву торця заготовки  

шлаком для злитків діаметром 700 мм – 143-144 хв та для злитків діаметром 

1200 мм  - 300- 330 хв забезпечує гарантоване підплаення вихідної заготовки. 

До того ж, відкривається можливість ефективної підтримки стаціонарного 

режиму наплавлення рідким металом з мінімальною глибиною металевої 

ванни. 

4.2 Виготовлення композитного злитка ЕШП РМ та оцінка якості зони 

з'єднання сталей 12Х13 + 38ХН3МФА  

Виплавку прототипу композитного ротора проводили в лабораторних 

умовах ІЕЗ ім Є.О. Патона НАН України з використанням СПК діаметром 

180 мм, який було встановлено на нерухомій платформі електрошлакової 

печі УШ-149 дослідницького комплексу НІЦ ЕШТ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН 

України, за схемою витягування злитка з кристалізатора вниз [248, 249]. 

Електрошлаковий флюсоплавильний агрегат (ФПА) на базі графітового тигля 

було використано для приготування рідкого синтетичного шлаку заданого 

хімічного складу. Розплавлений шлак подавався (його необхідної порції) на 

початку процесу в СПК для розігріву поверхні вихідної заготовки сталі 

12Х13 в деформованому стані. Приготування рідкого металу сталі 

38ХН3МФА проводили в електрошлаковій тигельній пічі (ЕШТП). 

Плавильний агрегат для ЕШТП був також встановлений на тій же нерухомій 

платформі. В якості вихідного матеріалу було використано витратний 

електрод сталі 38ХН3МФА, який був попередньо отриманий в лабораторних 
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умовах шляхом ЕШП. Подачу рідкого металу проводили порціями з заданою 

швидкістю на попередньо підігріту торцеву поверхню кованої заготовки 

діаметром 180 мм зі сталі 12Х13. Витягування злитка за мірою наплавлення 

проводили електричним приводом (ЕП) зі швидкістю згідно поставленого 

завдання. Рівень металевої ванни під час плавки постійно контролювали за 

допомогою спеціального індуктивного датчика, який має електричний зв'язок 

з ЕП. Під час проведення дослідних плавок здійснювали постійний контроль 

та реєстраційний запис технологічних параметрів процесу ЕШП РМ. 

(рис. 4.7). [250] 

  

Рисунок 4.7 – Схема виготовлення композитного злитку ЕШП РМ та його 

загальний вигляд: 1- пристрій для подавання рідкого металу; 2- СПК; 3 - 

металева ванна; 4 – метал, що наплавляється хімічного складу А 

(38ХН3МФА); 5 - вихідна заготовка хімічного складу Б (12Х13)  

 

Формування з’єднання двох сталей та подальшу кристалізацію частини 

злитка зі сталі 38ХН3МФА здійснили у струмопідвідному кристалізаторі під 

шлаком АНФ-94 (37CaF2/19Al2O3/165СаО/17SiO2/9MgO) за наступними 

технологічними режимами: потужність при стаціонарному режимі складала 

250-300 кВА, швидкість процесу наплавлення в середньому 10 мм/хв. Рівень 
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металу в кристалізаторі підтримували постійним шляхом подачі порцій 

рідкого металу масою 2,5-3 кг. Продуктивність процесу наплавлення 

складала 120 кг/год. Під час проведення дослідної плавки здійснювали 

постійний контроль і реєстрацію технологічних параметрів процесу ЕШП 

РМ. Фрагмент регістрограми режиму переплаву представлено на рис.4.8  

 

Рисунок 4.8 – Технологічний режим переплаву ЕШП РМ композитного 

злитка  

 

З прототипу композитного ротора було вирізано центральний 

повздовжній темплет для оцінки структурної та хімічної однорідності зони 

з’єднання різнорідних сталей в злитку. Встановлено, що зона з’єднання має 

однорідну та щільну структуру. Пор, шлакових включень, розшарувань та 

тріщин не виявлено. Максимальна глибина проплавлення становить не більш 

як 15-20 мм, що складає 8-11% від діаметру злитка (рис. 4.9).  
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Рисунок 4.9 – Макроструктура повздовжнього темплету композитного злитка 

 

Мікроструктура зони сплавлення характеризується однорідною 

будовою (рис.4.10) 

а) б) в)  

Рисунок 4.10 – Мікроструктура а - вихідного метала 12Х13, б - зони 

сплавлення, в -  наплавленого шару металу сталі 38ХН3МФА при збільшенні 

х200 

 

Рентгеноспектральним аналізом показано, що зона змішування сталей 

12Х13 і 38ХНМФА має перемінний склад. Спостерігається зниження вмісту 

хрому, що є характерним елементом для сталі 12Х13 та відповідно 

підвищення вмісту нікелю, який характерний для сталі 38ХНМФА. 

Лінійний розподіл елементів за перетином зони з’єднання показав, що 

починаючи з 9 спектра знижується вміст хрому відносно спектрів 1-8, який є 

характерним елементом для сталі 12Х13. Це свідчить про наявність зони 

змішування сталей 12Х13 і 38ХНМФА. Підвищення вмісту нікелю 

спостерігається з 9 спектра, який характерний для сталі 38ХНМФА. А в лінії 

спектрів в зоні сталі 12Х13 (спектри 3-5) і в зоні сплавлення (спектри 17, 20, 
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21 і 26) спостерігаються випади за марганцем (рис.4.11). 

  
Рисунок 4.11 – Лінійний розподіл Cr та Ni за перетином зони з´єднання 

композитного злитка 

 

Оцінка твердості за Брінелем зони з'єднання різнорідних сталей в 

композитному модельному злитку ЕШП РМ свідчить про плавний перехід 

однієї сталі в іншу без утворення критичних структур з високою твердістю. 

Розподіл твердості НВ в зоні з'єднання композитного злитка відповідає 

маркам сталей 38ХН3МФА та 12Х13 та їх властивостям (табл.4.3).  

Таблиця 4.3 – Розподіл твердості НВ і межа міцності зони з'єднання 

композитного злитка 

№ 

п/п 
Область 

вимірювання 
Область досліджень  Значення 

твердості НВ 
Межа міцності σв, 

МПа 
15 мм 

від 

стінки 

злитка 

45 мм 

від 

стінки 

злитка 

15 мм від 

стінки 

злитка 

45 мм від 

стінки 

злитка 

1 38ХН3МФА 

 

415 388 1494 1397 

2 415 415 1494 1494 

3 415 388 1494 1397 

4 415 285 1494 918 

5 Зона 

з’єднання 

241 255 868 918 

6 302 241 1087 868 

7 302 207 1087 745 
8 12Х13 

 

170 207 612 587 
9 170 170 612 612 

10 170 170 612 612 

 

Отримані значення межі міцності відповідають вимогам, що 

пред'являються до матеріалів в стані після гартування і відпуску (не менше 

1180 МПа для сталі 38ХН3МФА за ДСТУ 7806:2015 і не менше 539 МПа для 
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12Х13 за ДСТУ EN 10088-3:2010) в тому числі для зони сплавлення, що є в 

литому стані без термічної обробки. 

Прикладом успішної  реалізації ЕШП при виготовленні композитних 

злитків є його використання для отримання сталево-мідних злитків (для 

анодів електричних дугових печей постійного струму), технологію 

виробництва яких описано в дисертації мого колеги В.А. Зайцева. 

Експериментально доведено, що ЕШП в СПК відповідного діаметру 

забезпечує плаский профіль ванни рідкого металу та мінімальну ширину 

перехідної зони шарів у композитних сталево-мідних злитків. Виготовлені з 

них аноди успішно працюють у ДСП постійного струму різного тонажу [251, 

252]. 

4.3 Фазоутворення в зоні з’єднання при формуванні і обробці 

композитного злитка ЕШП РМ 

Для оцінки впливу термічного циклу ЕШП нагріву на формування зони 

з'єднання різнорідних сталей та оцінці фазових перетворень в них 

використовували метод CALPHAD. Цей метод заснований на аналізі 

експериментальної інформації щодо фазової рівноваги в системі та 

термодинамічних властивостей її складових. Ці данні використовуються для 

побудови термокінетичних діаграм фазових перетворень в зоні з'єднання. 

Термодинамічні властивості кожної фази мають вигляд математичної моделі. 

Параметри моделі обчислюються шляхом мінімізації різниці між величиною, 

що описується та її експериментальним значенням, враховуючи всі 

співіснуючі фази. Після цього можливий перерахунок фазової діаграми та 

термодинамічних властивостей складових систем фаз. 

Під час виконання роботи були побудовані термокінетичні діаграми 

ділянки металу зони сплавлення спектра 10 та 12 з відповідним хімічним 

складом (табл. 4.4 ). 

 



133 

 

Таблиця 4.4 – Хімічний склад зони з'єднання шарів композитного злитка  

ЕШП РМ 

Спектр Вміст елементі, мас % 

C Si Cr Mn Fe Ni 

10 0,19 0,23 5,77 0,39 91,83 1,59 

12 0,45 0,37 4,18 0,38 91,82 1,93 

 

Термокінетична діаграма спектра 10 представлена на рис.4.12 

 

Рисунок 4.12 – Термокінетична діаграма спектра 10  

 

 Аналіз отриманих результатів показує, що в ділянці зони сплавлення 

можливе утворення наступних структур: перліту, бейніту і мартенситу. 

Максимальна температура початку утворення перліту становить 740°С, яка 

при збільшенні швидкості охолодження до 1°С/с знижується до 610°С. 

Виділення бейніту проходить в досить вузькому інтервалі швидкостей 

охолодження – 0,4-0,9°С/с. Температура початку утворення бейніту 

становить 400°С і різко знижується до 320°С зі збільшенням швидкості 

охолодження. В інтервалі швидкостей охолодження 0,4-0,9°С/с структура 

складається з перліту і бейніту. Зі збільшенням швидкості охолодження вище 

0,9°С/с в металі зони сплавлення формується повністю мартенситна 
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структура. Температура початку утворення мартенситу становить 300-310°С. 

Зі збільшенням швидкості охолодження твердість мартенситу поступово 

зростає з 4390 МПа до 4540 МПа. 

Таким чином, для зварювання різнорідних матеріалів - сталей 12Х13 і 

38ХН3МФА швидкість охолодження металу в ділянці зони з'єднання не 

повинна перевищувати 0,9 °С/с. Це забезпечить формування перлітної або 

перліто-бейнітної структури з прийнятним рівнем твердості 2000-3000 МПа. 

Таку швидкість охолодження цілком може забезпечити ЕШП в діапазоні 0,5-

0,7 °С/с. Використання ручного (до 5 °С/с), автоматичного під флюсом (5-10 

°С/с), напівавтоматичного в середовищі захисних газів (10-20 °С/с), 

електронно-променевого або гібридного зварювання (вище 30 °С/с) будуть 

призводити до утворення гартівних структур (мартенситу) високої твердості 

(4500- 5800МПа), що буде різко підвищувати ризик утворення холодних 

тріщин і, можливо, руйнування в області зварювання різнорідних сталей. 

Термокінетична діаграма спектра 12 представлена на рис. 4.13 

 

 

Рисунок 4.13 – Термокінетична діаграма спектра 12 

 

Аналіз ТКД спектра 12 показав, що характерні температури 

перетворення змінюються несуттєво та становлять наступі значення: 
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ТАс1=752,5°С, ТАСМ=778,2°С в порівнянні з температурами ТАс1= 757,7°С, ТАСМ 

= 780,7°С для спектра 10. 

Структура спектра 12 також складається з перліту, бейніту і 

мартенситу, але продукти розпаду аустеніту утворюються при значно 

нижчих температурах. Так, температура початку утворення перліту 

становить 630°С, бейніту 400°С, мартенситу 280°С. Утворення перліту 

відбувається у вузькому діапазоні швидкостей охолодження 0,01-0,02°С/с, а 

бейніту в діапазоні 0,01-0,1°С/с. В діапазоні швидкостей охолодження 0,01-

0,02°С/с формується перліто-бейнітна структура. А в діапазоні швидкостей 

охолодження 0,02-0,1°С/с - бейнітно-мартенситна. 

Для спектра 12 вище швидкості охолодження 0,1°С/с формується чисто 

мартенситна структура. Твердість мартенситу в ділянці 12 значно вище, ніж в 

ділянці 10 та становить 5800 МПа. 

Порівняння отриманих результатів показує, що спектр 12 більш 

схильний до утворення гартівних структур, ніж 10. 

Аналіз отриманих результатів показує, що для зварювання різнорідних 

матеріалів - сталей 12Х13 і 38ХН3МФА швидкість охолодження металу в 

ділянці ЗТВ не повинна перевищувати 0,02°С/с. Це забезпечить формування 

перлітної або перліто-бейнітної структури з прийнятним рівнем твердості 

2000 ... 3000МПа. Таку швидкість охолодження цілком може забезпечити 

ЕШП РМ. 

 

4.4 Фізико-хімічні дослідження утворення карбідів в зоні з’єднання 

шарів в композитному злитку ЕШП  

Сталь 12Х13 відноситься до мартенситно-феритного класу 

корозійностійка жароміцна. Хром є активним стабілізатором α-фази. При 

введенні в сталь хрому більше 12% мас. всі сплави, в усьому температурному 

інтервалі від кристалізації до кімнатної, зберігають однофазну структуру 

фериту. При відпалі в 13% мас.  хромистих сталях, внаслідок утворення 

карбідів Me23C6, знижується вміст хрому в твердому розчині. Таким чином, 
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сталь 12Х13 після відпалу має структуру відпущеного мартенситу, зміцнену 

карбідами на основі хрому. Конструкційна легована сталь 38ХН3МФА 

відносяться до мартенситного класу. Такі сталі гартуються на повітрі, мають 

малу схильністю до крихкого руйнування, добре працюють при динамічних 

навантаженнях і в умовах знижених температур. Крім того, вони слабо 

зміцнюються при нагріванні та можуть застосовуватися при температурі до 

400 °С.   

З метою оцінки можливості утворення в зоні з’єднання композитного 

злитку критичних карбідів, які можуть стати концентраторами утворення 

тріщин перед проведенням термічної обробки було виконано 

термодинамічний аналіз стабільності фаз для потрійної підсистеми Fe-C-Cr 

при температурах термообробки для обох сталей. За допомогою 

комп’ютерної програми HSC Chemistry 9 провели розрахунки впливу 

температури термообробки 850°С для сталі 38ХН3МФА та 1050°С для сталі 

12Х13 на фазовий склад. Крім того, було проведено термодинамічний аналіз 

впливу температури відгартовування обох сталей в діапазоні температур 600-

700°С на ризик утворення критичних карбідів (типу Me23C6). Для зручності 

при розрахунках взяли співвідношення сталей в зоні з’єднання 50% на 50%. 

Діаграми фазової стабільності є відображенням зон існування найбільш 

переважних конденсованих фаз в потрійній системі, які можуть бути 

розраховані як функції від температури або в ізотермічних умовах при різних 

значеннях парціального тиску вихідних компонентів та сполук, що 

утворюються. Ці діаграми є корисними для оцінки переважних фаз і границь 

їх стабільного існування. Розрахунки передбачають, що всі сполуки є 

окремими фазами - розчини в основних діаграмах стабільних фаз не 

враховуються. Отже, при максимальній температурі процесу ЕШП РМ 1700 

°С утворюються два типи карбідів Fe3C та SiC відповідно до отриманих 

результатів розрахунків. Причому вміст SiC мінімальний і становить 0,014%, 

а вміст Fe3C з підвищенням температури збільшується та досягає 2,8 % 

(рис.4.14). 
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Рисунок 4.14 – Залежність вмісту карбідів від температури в зоні з’єднання 

двох сталей (50% 12Х13/ 50% 38ХН3МФА) 

Діаграми фазової стабільності Tpp та Lpp розраховані на основі 

мінімальної енергії Гіббса, що обчислють межі стабільності фаз у вигляді 

ліній на основі рівнянь реакцій наведені нижче. Для підсистеми Fe-C-Cr 

розрахунки показали, що в системі існує два типи карбідів заліза і два 

карбідів хрому (рис. 4.15), між обраними трьома елементами можуть 

відбуватися хімічні реакції з певними величинами енергії Гіббса. 

На діаграмах Lpp та Tpp (рис. 4.15, 4.16) показано області стабільних 

фаз серед яких при температурі 1050 та 850°С відповідно утворюються 

карбіди заліза - Fe3C, Fe2C і карбіди хрому - Cr3C2, Cr4C.   
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Рисунок 4.15 – Діаграми фазової стабільності для підсистеми Fe-C-Cr: а - 

Lpp, б - Tpp при температурі термообробки 1050°С для сталі 12Х13  

 

Існування чистого вуглецю в системі при темпертурах 850 та 1050°С є 

можливим тільки при дуже низьких концентраціях обох металів, які обидва 

мають схильність до утворення карбідів.  

На рис.4.16 показано області стабільних фаз серед яких при 

температурі 850 °С спостерігається схожа картина існування двох типів 

карбіду заліза (Fe3C, Fe2C) і двох карбідів хрому (Cr3C2, Cr4C).  
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Рисунок 4.16 – Діаграми фазової стабільності для підсистеми Fe-C-Cr: а - 

Lpp, б - Tpp при температурі термообробки 850°С для сталі 38ХН3МФА  

 

На діаграмі Lpp при температурі 850°С (рис. 4.16, а) спостерігається 

збільшення вмісту Fe3C та Cr3C2 в порівнянні з діаграмою Lpp при 

температурі 1050°С (рис.4.15,а), вміст Fe2C та Cr4C залишається практично 

однаковим. Це свідчить про більш сприятливі умови термічної обробки за 

режимом для сталі 12Х13 при температурі 1050°С. 

Для обрання більш сприятливого температурного режиму 

відгартовування в заданому діапазоні температур для зазначених марок 

провели розрахунки діаграм фазової стабільності для температур 600, 650 та 

700°С. Результати розрахунків наведено на рис. 4.17-4.19. 

Встановлено, що в діапазоні температур 600-700°С утворюються два 

типи карбіду заліза (Fe3C, Fe2C) і один карбід хрому (Cr4C). Крім того, 

розрахунки показують існування чистого вуглецю в системі в зазначеному 

діапазоні температур. 
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Рисунок 4.17 – Діаграми фазової стабільності для підсистеми Fe-C-Cr: а - 

Lpp, б - Tpp при температурі відгартовування 600°С  

 
а 

 
б 

Рисунок 4.18 – Діаграми фазової стабільності для підсистеми Fe-C-Cr: а - 

Lpp, б - Tpp при температурі відгартовування 650°С  

 
а  

б 

Рисунок 4.19 – Діаграми фазової стабільності для підсистеми Fe-C-Cr: а - 

Lpp, б - Tpp при температурі відгартовування 700°С  

При температурах 650 та 700 °С на діаграмах Lpp (рис.4.18,а, рис. 

4.19,а) спостерігається зменшення вмісту Fe3C і вільного вуглецю та на 

діаграмах Тpp (рис. 4.18,б, рис. 4.19,б) зменшення вмісту Fe2C в порівнянні з 



141 

 

діаграмами при температурі 600°С (рис.4.17), вміст Cr4C залишається 

практично однаковим. Це свідчить про більш сприятливі умови 

відгартування при температурах 650 та 700°С, що відповідають режиму 

термообробки для сталі 12Х13.  

Таким чином, на основі розрахункових даних встановлено, що і за 

діаграмами фазової стабільності для підсистеми Fe-C-Cr більш сприятливим 

режимом термічної обробки для уникнення формування критичних дефектів 

в структурі металу зони з´єднання композитного злитку зі сталей 

38ХН3МФА та 12Х13 є гартування при температурі 1050 та відгартовування 

при 650°С, що відповідає режиму для сталі 12Х13. 

Практична перевірка отриманих розрахункових даних буде проведена в 

наступному підрозділі. Термічна обробка зразків металу композитного 

злитка буде проведна за двома термічними режимами для сталі 38ХН3МФА 

та 12Х13.  

 

4.5 Вплив термічної обробки на структуру та властивості зони 

з’єднання композитного злитку сталі 12Х13 та 38ХН3МФА 

Відомі різні способи подрібнення зерна при термообробці, що отримані 

переважно на малих зразках: збільшення швидкості нагріву, витримка в 

підкритичній області при нагріванні, перлітізація при охолодженні, 

ізотермічні витримки при охолодженні, збільшення кількості гартувань тощо. 

Однак щодо великих високоміцних роторних поковок (коли межа плинності 

810 МПа) такі дослідження практично відсутні. Слід зауважити, що межа 

плинності 810 МПа не відповідає найнижчої перехідної температурі. Для 

теплостійких роторних сталей оптимальна межа плинності становить 590-620 

МПа для сталі 35ХНЕМФА і 620-670 МПа для сталі 26ХНЗМ2ФА. 

Дослідження, щодо гартування великих роторних поковок для роторів 

низького тиску та оцінки розвитку в них гартівних тріщин теж практично 

відсутні. Метою термообробки є вплив інтенсифікації охолодження під час 
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гартування з метою підвищення опору крихким руйнуванням великих 

поковок з теплостійких високоміцних Cr-Ni-Mo-V роторних сталей та 

запобігання розвитку в них технологічних гартівних тріщин. 

В роботах [253-260] встановлено закономірності впливу параметрів 

нагрівання та охолодження під час гартування на дисперсність структури і 

підвищення опору крихким руйнуванням високоміцних Cr-Ni-Mo-V 

роторних сталей. Також показано, що зміна швидкості охолодження в 

інтервалі бейнітного перетворення (550-200°С) від 129 °С/год до 200 °С/год 

знижує критичну температуру крихкості (Т50) на 80 °С (від -24 °С до - 105 

°С). Збільшення швидкості проходження інтервалу перлітного перетворення 

(700-550 °С) від 58 °С/год до 220 °С/год знизило Т50 на 20 ° С. 

Для сталей типу 35ХНЗМФА процес перлітізаціі відбувається зі 

спадково великим аустенітним зерном, що полягає в ізотермічній витримці 

під час гартування в області перлітного перетворення. Це призводить до 

зменшення розміру зерна з 1 до 8 номера. Для сталі зі спадковим зерном 5 - 6 

номера перлітізація не впливає на зміну розміру зерна, проте Т50 знижується 

на 38 °С. 

Збільшення кількості гартувань призводить до подрібнення зерна. 

Швидкість нагріву під час гартування сталей типу 35ХНЗМФА незалежно від 

вихідної спадкової структури, не впливає на критичну температуру 

крихкості. Витримка при нагріванні в підкритичній області для зерна 5-6 

номера також не впливає на критичну температуру крихкості (Т50). 

Оскільки термічна обробка є невід'ємною частиною технологічного 

процесу виготовлення композитних роторів, тому були проведені 

дослідження впливу термічної обробки за режимами для кожної із 

застосовуваних сталей 12Х13 і 38ХН3МФА. Для досліджень було 

використано зразки, які отримані з зони сплавлення композитного злитку в 

поперечному перерізі. 

Так для зразка №1 проводили термічну обробку (ТО1) як для сталі 

38ХН3МФА - гартування 850ºС (масло), відгартовування 600ºС (повітря). 
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Витримка зразка при температурі гартування 850ºС - 60 хв. 

Витримка зразка при температурі відгартовування 600ºС - 155 хв (2 години 

30 хв) (далі ТО1). 

Для зразка №2 проводили термічну обробку (ТО2) як для сталі 12Х13 - 

гартування 1000-1050ºС (масло), відгартовування 600-700ºС (повітря). 

Витримка зразка при температурі гартування 1050 ºС - 42-56 хв. 

Витримка зразка при температурі відгартовування 650ºС - 140 хв (2 години 

20 хв) (далі ТО2). 

Мікроструктури зони сплавлення зразків композитного злитка після 

термічної обробки представлені рис. 4.20 

 
  

а     б     в 

   

  г     д    е 

Рисунок 4.20 – Мікроструктура зони сплавлення зразка після ТО за 

режимом для сталі 38ХН3МФА (а-в) та 12Х13 (г-е) при збільшенні х500: а,г – 

сталь 12Х13, б,д – зона сплавлення, в,е – сталь 38ХН3МФА  

 

В обох випадках, після ТО, зона сплавлення композитного злитку 

12Х13+38ХН3МФА має структуру дрібнопластинчастого відгартованого 

мартенситу. Розміри первинного зерна для сталей і зони з'єднання наведені в 

табл. 4.5 вони залежать від температури нагріву під гартування. 
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Таблиця 4.5 – Розмір зерна зони сплавлення композитного злитка 

Тип зразка 
Розмір зерна, мкм 

12Х13 лінія сплавлення 38ХН3МФА 

Без ТО 79,64 51,18 91,25 

Після ТО1 23,04 18,78 27,58 

Після ТО2 18,99 15,09 18,17 

 

Оцінили рівень мікротвердості зони з´єднання металу зразків після 

вищезазначених режимів ТО. Значення мікротвердості для стали 12Х13 і 

38ХН3МФА, оброблених за ТО1 та ТО2 складають: 2,41 ± 0,5, 1,93 ± 0,5 і 

2,31 ± 0,5, 2,02 ± 0,5 ГПа відповідно. Розподіл мікротвердості за 

перетином зони з´єднання приведено в табл.4.6 

  

Таблиця 4.6 – Розподіл мікротвердості в зоні з´єднання композитного 

злитка Нμ, кгс/мм2 , Р=50г  

№ 

п/п 

Область 

вимірювання 
Розподіл мікротвердості Нμ, кгс/мм2 , Р=50г 

ТО1 ТО2 

1 лінія 2 лінія 3 лінія 4 лінія 1 лінія 2 лінія 3 лінія 4 лінія 

1 38ХН3МФА 183 201 201 221 257 221 210 201 

2 192 244 232 232 271 232 201 183 

3 210 244 229 221 271 201 210 175 

4 221 244 221 229 257 183 232 201 

5 244 210 201 221 175 183 201 201 

6 Зона 

з´єднання 

257 221 

7 12Х13 192 221 244 257 201 195 210 221 

8 212 221 192 257 201 201 201 244 

9 244 219 221 257 221 201 201 223 

10 244 201 232  210 221 212 223 

11 221 221 221  210 225 208 257 

Примітка: Відстань між лініями уколів 1 мм, крок уколів 100 мкм 

 

Сприятливий перехід однієї сталі в іншу пояснюється тим, що 

структура в обох випадках - дрібнопластінчатий мартенсит відгартування. В 

зоні з'єднання сталей, внаслідок їх різного хімічного складу відбувається 

взаємодифузія легуючих елементів. Так хром зі сталі 12Х13 і вуглець з 
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38ХН3МФА дифундують назустріч один одному. Можна припустити, що в 

результаті реакції взаємодії утворюються карбіди на основі хрому 

складного складу, які за твердістю більш, ніж в 1,5 рази (16,63 ... 18,82 ГПа) 

вище твердості цементиту, величина якої не перевищує 10ГПа. Тому 

твердість в зоні з'єднання трохи вища ніж твердість обох сталей. 

Мікротвердість зони з'єднання становить 2,57 ± 0,5 ГПа після ТО1 і 2,21 ± 

0,5 ГПа після ТО2. 

Значення мікротвердості зразків металу композитного злитка ЕШП 

після ТО2 нижче ніж після ТО1 , а її розподіл більш однорідний, що свічить 

про відсутність в зоні з´єднання критичних карбідів, які можуть стати 

концентраторами зародження тріщин в подальшій експлуатації. Також 

спостерігається менший розмір зерна, що свідчить про більш сприятливий 

режим термічної обробки для сталі 12Х13 при температурі гартування 

1050°С та відгартовування 650°С. Отримані практичні результати добре 

корелюються з розрахунковим даними, які були отримані на основі 

термодинамічного аналізу за допомогою комп’ютерної програми HSC 

Chemistry 9. 

 

4.6 Оцінка чистоти зони з´єднання композитного злитка 

12Х13+38ХН3МФА за аналізом морфології і розподілу неметалевих 

включень 

Дослідження неметалевих включень (НВ) проводили на всіх етапах 

отримання композитного злитка ЕШП РМ зі сталей 12Х13 + 38ХН3МФА.  

У вихідному деформованому металі сталі 38ХН3МФА НВ представлені 

переважно включеннями сульфіду марганцю розміром 0,6-1,5 мкм. (рис.4.21, 

4.22) 
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Вміст елементів, % мас.: 
Елемент % мас. 

Mn 51.62 

S  28.10 

Ni  9.21 

V 6.40 

Cr 4.66 
 

 

 

 

Рисунок 4.21 – Зовнішній вигляд включень сульфіду марганцю (MnS) у 

вихідному деформованому металі сталі 38ХН3МФА 

 

 

Рисунок 4.22 – Гістограма розподілу НВ за розміром та діаграма відносного 

вмісту включень MnS у вихідному металі сталі 38ХН3МФА 

Після електрошлакового переплаву під шаром шлаку марки АН-295, 

що містив у своєму складі підвищений вміст глинозему (Al2O3), було 

виявлено включення оксиду алюмінію неправильної форми розміром від 3 

мкм до 12 мкм (рис. 4.23) 
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Вміст елементів, % мас.: 
Елемент % мас. 

O 52.85 

Al 42.68 

Cr 1.71 

Mg 1.33 

Ni 1.02 
 

 

 

Рисунок 4.23 – Зовнішній вигляд включень оксиду алюмінію (Al2O3) в металі 

сталі 38ХН3МФА 

В зоні з’єднання композитного злитку різнорідних сталей 12Х13 та 

38ХН3МФА після ЕШП РМ виявлено включення сульфіду марганцю (MnS) 

розміром до 3 мкм, які були виявлені і у вихідному деформованому металі 

сталі 38ХН3МФА і можуть бути спадковими з вихідного металу (рис.4.24). 

 

Вміст елементів, % мас.: 
Елемент % мас. 

Mn 22.32 

Ni 20.50 

Cr 9.71 

S 9.65 

V 3.10 
 

 

 

  
Рисунок 4.24 – Зовнішній вигляд включень сульфіду марганцю (MnS) в 

металі зони з’єднання композитного злитку після ЕШП РМ 

12Х13+38ХН3МФА 
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Також спостерігаються поодинокі включення оксиду алюмінію (Al2O3) 

з максимальним розміром до 2,6 мкм, які попередньо були виявлені в металі 

сталі 38ХН3МФА після ЕШП і можуть бути утворені в результаті взаємодії зі 

шлаком, проте суттєво меншого розміру та меншої кількості після ЕШП РМ 

(рис.4.25, 4.26). 

 

Вміст елементів, % мас.: 
Елемент % мас. 

O 48.45 

Al 39.02 

Mn 5.59 

Cr 2.94 

Ca 1.91 

Ni 1.16 

S 0.94 
 

 

 

Рисунок 4.25 – Зовнішній вигляд включень оксиду алюмінію (Al2O3) в металі 

зони з’єднання композитного злитку після ЕШП РМ 12Х13+38ХН3МФА 

 

Окрім включень сульфіду марганцю (MnS) та оксиду алюмінію (Al2O3) 

були виявлені двофазні включення (Al-O-MnS) розміром до 6,5 мкм 

(рис.4.26)  
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Рисунок 4.26 – Гісторгама розподілу НВ за розміром та діаграма відносного 

вмісту включень AlO-MnS 

Поява включень оксиду алюмінію після ЕШП в структурі метала сталі 

38ХН3МФА напевно пов’язане з підвищеним вмістом глинозему в шлаку, що 

потребує корегування його хімічного складу.  

ЕШП РМ позитивно впливає на розподіл і морфологію неметалевих 

включень. Всі виявлені неметалеві включення є типовими для металу ЕШП 

під використаним шлаком і не перевищують критичного розміру 20 мкм для 

подібного класу сталей. 

 

4.7 Висновки за розділом 4 

1. Виконано теоретичне обґрунтування та експериментальні дослідження 

технології отримання ЕШП РМ для виробництва композитних злитків з 

теплостійких сталей 12Х13 та 38ХН3МФА зі зоною з’єднання 

мінімальної протяжності та гарантованої якості для композитних 

роторів турбін нового покоління.  

2. Чисельним прогнозуванням за побудованою моделлю (M1 - двомірна 

задача визначення поля електричного потенціалу в рідкій шлаковій 

ванні і відповідного тепловиділення з відповідними граничними 

умовами першого та другого порядку за часом, температурою та 
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напругою, що подається на кристалізатор) продемонстровано шляхи 

оптимізації геометрії кристалізатора та збільшення часу витримки 

рідкого шлаку на торці вихідної заготовки для отримання композитних 

злитків зі зоною з’єднання мінімізованої глибини проплавлення і 

гарантованої якості. Збільшення висоти розділової секції 

кристалізатора (з 50 до 300 мм) забезпечує рівномірне розплавлення 

торця вихідної заготовки великого діаметру (до 1200 мм) за всією 

площею поперечного перерізу (11,3*10
6 

мм
2
) з глибиною металевої 

ванни (100-125 мм). Збільшення часу підігріву торця заготовки  

шлаком для злитків діаметром 700 мм – 143-144 хв та для злитків 

діаметром 1200 мм  - 300- 330 хв забезпечує гарантоване підплаення 

вихідної заготовки.  

3. При ЕШП РМ злитка-прототипу композитного ротора діаметром 180 

мм зі сталей 12Х13 та 38ХН3МФА максимальна глибина проплавлення 

становила не більш як 10-15 мм, що складає 6-8% від його діаметру (за 

прогнозом математичної моделі – 15-20 мм (8-11%)). Екстраполяція для 

злитків діаметром 700 і 1200 мм дає значення 100-120 (14-17%) і 150-

160 мм (12,5-13,3%), відповідно. Верифікація розробленої 

математичної моделі за глибиною проплавлення та розподілом 

хімічних елементів в лабораторних злитках ЕШП РМ показала 

відхилення результатів розрахунків від експериментальних даних 

складають 10-12%, що робить її придатною для практичних 

розрахунків. 

4. В злитку-прототипу композитного ротора ЕШП РМ в СПК діаметром 

180 мм (потужність на кристалізаторі 250-300 кВА, швидкість 

витягування 10 мм/хв, масова продуктивність процесу 120 кг/час) 

протяжність перехідної зони складає 22-25% (40-45 мм) від діаметру 

злитка. Що за екстраполяцією до розміру злитка ЕШП діаметром 1700 

мм, який виготовлено в Японії з електроду перемінного складу, в 2,3-

2,6 разів менша.  
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5. Металографічними дослідженнями показано, що зона з´єднання має 

однорідну та щільну перлітну та перліто-бейнітну структуру 

перемінного складу: спостерігається поступове зниження вмісту хрому, 

(з величини характерної для сталі 12Х13) та підвищення вмісту нікелю, 

(до вмісту характерного для сталі 38ХНМФА). Твердість за Брінелем 

поперек зони з’єднання також змінюється плавно від характерної для 

12Х13 170 - HB до такої для 38ХНМФА - 414 HB без утворення 

критичних структур зі значно відмінною твердістю.  

6. Обрані технологічні режими формування композитного злитка ЕШП 

РМ дозволили одержати бездефектну перехідну зона без формування 

небезпечних (з точки зору ініціювання руйнування) структур, що 

доведено експериментально та підтверджено термокінетичними 

діаграмами для ряду складів, що утворюються при змішуванні двох 

сталей.  

7. Термодинамічним аналізом рівноважного стану фаз в потрійній 

підсистемі Fe-C-Cr, результатами експериментальних та 

металографічних досліджень визначено переважний режим термічної 

обробки композитного злитка: за режимом для сталі 12Х13 -  

температура гартування 1050°С і температура відгартовування 650 °С, 

що створює сприятливі умови для формування заданої структури.  

8. Металографічні дослідження зони з’єднання після термічної обробки за 

визначеним режимом показали, що перехідна зона сталей 12Х13 + 

38ХН3МФА має структуру дрібнопластинчастого відгартованого 

мартенситу. Розміри первинного зерна для сталей і зони з'єднання 

після обраної термічної обробки вирівнюється в порівнянні з металом 

без такої: 12Х13 – 19, зона з’єднання – 15, 38ХН3МФА – 18 мкм, проти 

12Х13 – 80, зона з’єднання – 51, 38ХН3МФА – 91 мкм. Мікротвердість 

зони з'єднання становить 2,57 ± 05 ГПа після ТО1 і 2,21 ± 05 ГПа після 

ТО2.  
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9. Чистота металу зони з´єднання композитного злитка за неметалевими 

включеннями є типовою для металу ЕШП під використаним шлаком 

АНФ-94 (37CaF2/19Al2O3/165СаО/17SiO2/9MgO). Виявлено включення 

сульфіду марганцю (MnS) та оксиду алюмінію (Al2O3) розміром до 3 

мкм і двофазні включення (Al-O-Mn-S) з максимальним розміром 6,5 

мкм. 



153 

 

РОЗДІЛ 5. ЕЛЕКТРОШЛАКОВИЙ ТА/АБО ГІБРИДНИЙ (ЕШП+БР) 

ПРОЦЕС У ВИРОБНИЦТВІ РЕЙОК ПРЕМІУМ ЯКОСТІ 

5.1 Прогнозування перебігу тепло- та масообмінних процесів 

в кристалізаторах ЕШП при одержанні злитків для рейок за 

різних швидкостей переплаву та схем підводу електроенергії 

5.1.1 Дослідження впливу швидкості розливання на процес твердіння 

безперервнолитих злитків діаметром 500 мм  

Для обґрунтування параметрів технології розливки з електрошлаковим 

обігрівом при гібридному ЕШП+БЛ, виконали математичне моделювання 

твердіння безперервнолитих та електрошлакових злитків [261].  

Технологічна схема та розрахункова модель до математичної 

постановки задачі розрахунку температурного поля злитка наведено на рис. 

5.1. 

 

 

а 
 

б 

Рисунок 5.1 – Технологічна схема ЕШП (а) та розрахункова модель (б) до 

математичної постановки задачі розрахунку температурного поля злитка 
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Диференційне рівняння теплопровідності для круглого 

безперервнолитого злитка в циліндричній системі координат має наступний 

вигляд: 
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де 
8

0 5 67 10,    - постійна Стефана – Больцмана; i m,   - ступінь 

чорноти поверхні злитка та кристалізатора відповідно;  - коефіцієнти 

тепловіддачі; slagq - тепловий потік на поверхню невитратного електрода – 

струмопідвідного кристалізатора; 0T - температура навколишнього 

середовища; wT  - температура охолоджуючої води; mT - температура поверхні 

кристалізатора, а Ω1-9 – ділянки розрахункової моделі, що відповідають 

положенню поверхонь та/або осей теплопередачі від осі злитка до його 

поверхні в різних зонах по висоті кристалізатора і умовним чотирьом зонам 

вторинного охолодження. 

Теплоємність злитка, з урахуванням прихованої теплоти твердіння 

визначається за такою залежністю: 
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     (5.11) 

де S LC ,C  - теплоємність металу в твердому і рідкому стані; L  - теплота 

фазового переходу;    S S Lf T T T T   - частка твердої фази у двофазної 

зоні. 

Теплопровідность злитка визначили у відповідності до формулювань, 

що зроблені в роботі [262]: 
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Численні значення коефіцієнтів, які було використано при розрахунках 

наведено в таблиці 5.1, а геометричні параметри машини для якої було 

виконано розрахунки наведено в таблиці 5.2. 
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Таблиця 5.1 – Теплові та фізичні властивості матеріалів, що бути 

прийняті в розрахунках 

Параметр Величина 

L  Теплопровідність рідкого металу,  W m K  25 

S  Теплопровідність твердого металу,  W m K  28 

LC  Питома теплота рідкого металу,  J kg K  720 

SC  Питома теплота твердого металу,  J kg K  814 

L  Латентна теплота металу, kJ kg  271 

S L,   Щільність рідкого металу, твердий злив,
3kg m  7200 

LT  Ліквідус температура металу, C    1510 

ST  Солідус температура металу, C    1470 

wT  Температура води, C  50 

mT  Температура кристалізатора, C  120 

0T  Температура газу, C    30 

3  Коефіцієнт теплопередачі на піддоні,  2W m K  
180 

m  випромінюваність поверхні кристалізатора   0,55 

i  випромінюваність поверхні злитку   0,75 

c  коефіцієнт множення, який припадає на 

конвекцію 

4 

 

Таблиця 5.2 – Геометричні параметри розрахункової моделі (МБЛЗ) 

Розмір, мм Величина 

Діаметр секції 500 

Довжина форми 780 

Довжина зони розпилення вторинного охолодження   

- зона 1 5000 

- зона 2 6000 

- зона 3 11000 

- зона 4 11000 

 

Результати розрахунків для злитка діаметром 500 мм і різних 

швидкостей розливання наведено на рис. 5.2. 
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Швидкість 0,5 

м/хв 

Швидкість 0,4 

м/хв 

Швидкість 0,3 

м/хв 

Швидкість 0,2 

м/хв 

Рисунок 5.2 – Температурне поле безперервнолитих злитків діаметром 500 

мм в залежності від швидкості розливання 

 

Результати розрахунків показали, що незважаючи на те, що в процесі 

розрахунків були враховані ефекти впливу чотирьох зон вторинного 

охолодження, які відрізняються ефективністю тепловідведення, зберігається 

практично прямолінійна залежність зменшення глибини металевої ванни і 

двофазної зони від зменшення швидкості розливання. Розрахункове 

зменшення глибини двофазної зони з 29 до 11 метрів при зниженні 

швидкості розливання в 2,6 рази дозволяє прогнозувати, що запропонований 

комбінований метод безперервного розливання в поєднанні з 

електрошлаковим обігрівом може дати друге життя напівбезперервній 

розливці ковальських злитків великого перерізу на вертикальних машинах, 

що його було започатковано в Україні в минулому сторіччі [263]. Також слід 
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зазначити, що з´явився новий виток інтересу до напівбезперервного 

розливання для виробництва електродів для ЕШП і ковальських злитків в 

Австрії, Німеччині, Китаї та деяких інших країнах [264]. До того ж, введення 

в експлуатацію останнім часом в США, Півд. Кореї та Китаї вертикальні 

машини безперервного лиття злитків діаметром до 1000 мм [265-267], 

свідчить про те, що дослідження в цьому напрямку має бути розширено з 

кінцевою метою одержувати не тільки заготовку високої якості для прокату 

преміум рейок, а й ковальських злитків. 

Отримані розрахункові дані свідчать про можливість організації 

комбінованого процесу безперервного розливання в поєднанні з 

електрошлаковим обігрівом (ЕШП+БЛ) для зниження швидкості процесу, 

тим самим зниження дефектів в осьовій частині злитків [268]. Зазначена 

перспектива дозволяє повернутися до розвитку ідеї підвищення якості 

злитків сучасний заевтектоїних рейкових сталей [269,270]. 

 

5.1.2 Розрахунок впливу зміни швидкості розливання на твердіння 

заготовки МБЛЗ №2, ДМКБ (м. Каменське, Україна) 

Наступним кроком щодо розробки та можливостей реалізації 

комбінованого гібридного способу ЕШП+БЛ стало розроблення математичної 

моделі машини безперервного лиття криволінійного типу для розрахунків 

впливу зміни швидкості розливання на твердіння заготовки рейкової сталі. В 

даному випадку рішення звичайної задачі твердіння безперервно литого 

злитка з фіксованими параметрами вторинного охолодження є недостатнім. 

Під час значного зменшення швидкості розливання слід адекватно змінювати 

режим вторинного охолодження за зонами, щоб не зіштовхнутися з 

перевантаженням окремих елементів витягування злитка. Для побудови 

математичної моделі реальної машини безепревного лиття заготовок (МБЛЗ) 

був застосований програмний продукт THERCAST® французької компанії 

Transvalor, що широко застосовується сьогодні для чисельних досліджень 

безперервного розливання.  
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THERCAST® представляє собою 3-D програмне забезпечення на 

основі системи кінцевих елементів, що імітує безперервну розлитку сталі або 

розлитку в виливниці. Зазначене програмне забезпечення повністю інтегрує 

багато термічних та механічних атрибутів процесу лиття в єдину модель, а 

також єдиний набір алгоритмів, що засновані на нестаціонарному методі 

кінцевих елементів 3-D. Це забезпечує різке збільшення точності в багатьох 

відношеннях. Крім того, надає інформацію, яка необхідна для правильного 

оформлення або оптимізації процесу розливання. Розширені можливості 

моделювання THERCAST® включають алгоритми для рідкого стану металу, 

який моделюється як ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian), а також поведінки 

за Нав'є-Стоксом для обліку конвекції та інших явищ рідких металів. 

Програма імітує термовіскопластичну поведінку Нортон-Хоффа "двофазної 

зони" на початку твердіння металу, а потім тверду або термоеластопластичну 

поведінку, в той час коли такі явища як повітряний зазор стають більш 

значущими. Вона також повноцінно моделює процес відповідно до кожної 

зони охолодження, в тому числі, де метал при охолодженні стикається з 

роликами та іншим обладнанням машини. Програма дозволяє визначити 

розподіл температурних полів в рідкому та твердому металі під час 

тверднення, термічні напруги в заготовці при охолоджені, вірогідність 

утворення гарячих тріщин, критерій Неями (визначення пористості), прогноз 

макроструктури безперервної литої заготовки та час перебування порції 

рідкого металу в двофазній зоні. Можливості програми дозволяють врахувати 

більшість реальних умов розливання на МБЛЗ. 

Швидкість розливання для чисельних рішень в моделі була прийнята 

рівною 200, 300, 400, 500 та 600 мм/хв з робочою довжиною кристалізатора 

850 мм. Модельним матеріалом була обрана рейкова сталь R350HT 

(072…0,80 % C; 0,15…0,58 % Si; 0,70…1,20 % Mn; P, S <=0,0204%; Al <= 

0,004 %; Cr <= 0,15 %) аналог К76. 

Вихідні данні для моделювання: температура ліквідус Tl=1467 та  

солідуса Ts=1174 
0
С; інтервал твердіння: 293 

0
C; прихована теплота 
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твердіння: 272 кДж/кг; температура на границі «шлак-метал» - 1750 
0
С. 

Властивості сталі в твердому стані: теплопровідність: 45 В/м∙К, щільність: 

7850 кг/м
3
, теплоємність: 490 Дж/кг∙К. На рис. 5.3 показано розподіл 

теплових полів електрошлакового безперервного розливання рейкової сталі 

на МБЛЗ із різними швидкостями: 200 (а), 300 (б), 400 (в), 500 (г) та 600 (д) 

мм/хв.
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                 а            б       в         г    д 

Рисунок 5.3 – Загальний вигляд теплових полів на МБЛЗ при різних швидкостях розливання із застосуванням 

електрошлакового обігріву 200 (а), 300 (б), 400 (в), 500 (г) та 600 (д) мм/хв 
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За результатами моделювання встановлено, що зі зменшенням 

швидкості від стандартної 600 мм/хв до бажаної 200 мм/хв спостерігається 

істотне зменшення долі рідкого металу, що перебуває в двофазній зоні. На 

відстані 1000 мм від нижньої частини кристалізатора вона зменшується з 55 

до 20 %, що дає змогу прогнозувати загальне зменшення глибини рідкої 

металевої лунки/ванни. Отримані дані свідчать щодо перспективності 

зниження швидкості розливання до 300-400 мм/хв для зниження осьової 

неоднорідності. Однак, попередньо треба оцінити можливі зміни в реальному 

промисловому виробництві. Оскільки в промислових умовах рейкову сталь 

розливають на багатоструменевих машинах, зазвичай 5-6 струменів із 

загальним проміжним ківшом для всіх струменів. При значному (в нашому 

випадку в кілька разів) зменшенні продуктивності кристалізатора буде 

порушено логістику процесу виплавки і розливання. Це може призвести до 

появи проблем з організації розливання серії з декількох плавок (плавка на 

плавку). Можлива організація розливання заготовки підвищеної якості на 

одному чи двох струменях МБЛЗ. Однак і в цьому випадку при переході від 

розливання рейкової сталі до розливання іншої марки сталі, яка не вимагає 

зниження швидкості розливання, можливі ситуації, коли необхідно буде 

переривати розливання на струмені, що реалізує процес ЕШБЛ. 

 

5.1.3 Чисельне дослідження процесу ЕШП в струмопідвідному 

кристалізаторі для безперевного лиття заготовок рейкової сталі.  

Розрахунок проводили при звичайній для ЕШП (20 мм/хв) та 

підвищеної (40, 60 мм/хв) швидкості витягування злитка з рейкової сталі з 

вмістом вуглецю до 0,82% в СПК для лабораторного виплавляння злитків.  

Графічне зображення втілили за допомогою стандартного пакету 

програми COMSOL Multiphysics. Моделювання проводили для наявного в 

лабораторії відділу №9 СПК діаметром 180 мм (рис.5.4 ). 
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Рисунок 5.4 – 3D модель СПК діаметром 180 мм 

 

Довжину злитка, що витягують, розділили на зони: 

1 -  Ø180x135 мм - в кристалізаторі; 

2 - Ø180x250 мм – зона додаткового охолодження (ЗДО); 

3 - Ø180x400 мм - вільне охолодження на повітрі. 

У результаті моделювання було отримано форми рідкої ванни/лунки, 

температурні поля в злитку та температури поверхні злитків зі швидкостями 

витягування 20, 40 і 60 мм/хв, а також без додаткового охолодження, з 

примусовим повітряним і водяним охолодженням. 

На рис.5.5 показано температурні поля в злитку ЕШП діаметром 180 

мм першого варіанту моделювання – без додаткового охолодження і для 

швидкості витягування 20 м/хв. 



164 

 

 

Рисунок 5.5 – 3D зображення температурних полів в злитку ЕШП діаметром 

180 мм при швидкості витяжки злитка 20мм/хв без охолодження 

 

За відсутностю додаткового охолодження для всіх трьох випадків, що 

моделювали (рис.5.6) металева ванна не виходить за нижню границю 

кристалізатора, але збільшення швидкості витягування втричі призводить до 

значного розширення двофазної зони. 
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Швидкість витягування 20 мм/хв Швидкість витягування 40 мм/хв Швидкість витягування 60 мм/хв 

 

Рисунок 5.6 – Форма рідкої металевої ванни та розмір двофазної зони в злитку ЕШП (верхній ряд) та розташування 

ізотерм (нижній ряд) в злитку ЕШП діаметром 180 мм при різних швидкостях витягування без охолодження 
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Швидкість витягування 20 мм/хв Швидкість витягування 40 мм/хв Швидкість витягування 60 мм/хв 

Рисунок 5.7 – Форма рідкої металевої ванни та розмір двофазної зони в злитку ЕШП (верхній ряд) та розташування 

ізотерм (нижній ряд) в злитку ЕШП діаметром 180 мм при різній швидкості витягування і додатковому охолодженні 

повітрям 
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Додаткове охолодження повітрям практично не дає ефекту (рис.5.7), 

оскільки зміщення кривих розташування двохфазної зони та ізотерм 

практично не суттєвий. І навпаки при охолодженні водою вже при 

мінімальній швидкості витягування захолоджуючий ефект проявляється на 

глибині двофазної зони, яка скорочується більше ніж вдвічи (рис.5.8).  

 
 

а б 

Рисунок5.8 – Форма рідкої металевої ванни та розмір двофазної зони в злитку 

ЕШП (а) та розташування ізотерм (б) в злитку ЕШП діаметром 180 мм при 

швидкості витягування 20 мм і додатковому охолодженні водою 

 

Таким чином використання систем додаткового охолодження водою 

дозволяє скоротити ширину двофазової зони і, відповідно швидкість 

витягування може бути збільшено понад 60 мм/хв.  

Нажаль можливості лабораторної устаткування відповідно до якого 

виконували моделювання не дозволяє витягувати зливки зі швидкістю 

більшою ніж 40 мм/хв та робити додаткове водяне охолодження. Тому для 

лабораторного випробування був обраний варіант плавлення злитка 

діаметром 180 мм зі швидкостями витягування 20 і 40 мм/хв з додатковим 

повітряним охолодженням, яке можна організувати кільцевим надуванням. 

Для порівняння результатів лабораторних експериментів із 

математичною моделлю розрахували температурні поля на поверхні злитку 
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діаметром 180 мм для швидкостей витягування 20 і 40 мм/хв з додатковим 

повітряним охолодженням (рис.5.9). 

  

а б 

Рисунок 5.9 – Температурні поля на поверхні злитку ЕШП діаметром 180 мм 

при швидкості витяжки злитка – 20 мм/хв (а) і 40 мм/хв (б) 

 

Порівняння даних на рис 5.9 свідчить, що різниця температури 

поверхні злитків має бути доволі відчутною і може бути виміряна 

пірометром. За результатами математичного моделювання показано, що зі 

зменшенням швидкості витягування на МБЛЗ (від стандартної 600 мм/хв до 

бажаної 200 мм/хв) і, навпаки, збільшенням швидкості витягування злитка 

ЕШП (від стандартної 20 мм/хв до бажаної 60 мм/хв), спрогнозовано 

прямопропорційне змінення протяжності двофазної зони в обох випадках – 

втричі. Зменшення швидкості витяжки під час безперевного лиття з 

електрошлаковим обігрівом буде сприяти запобіганню утворення зон, що 

неможливо підживлювати та виключити імовірність утворення центральної 

пористості та ліквації. Підвищення швидкості втричі ЕШП не має призводити 

до порушень підживлення злитку, що формується, та зміни характеру 

тверднення, тому слід очікувати збереження характерної для ЕШП 

транскристалітної структури. Моделюванням показано, що повітряне 

охолодження не дає суттєвого ефекту на кристалізацію злитку, а водяне 
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охолодження, навпаки, значно скорочує протяжність двофазної зони та 

прискорює його. 

5.2 Фізико-хімічне моделювання процесу електрошлакового переплаву 

рейкової сталі без розкислення алюмінієм 

Проведено термодинамічні розрахунки рівноваги двох марок рейкових 

сталей вітчизняного та закордонного виробництва (К76 та R400HT 

відповідно) зі шлаками АНФ-39, АНФ-28М та АН-29 (табл.5.3, 5.4). Сталі 

різні за вмістом вуглецю та алюмінію різні 0,82 проти 1,0 С% мас. та 0,025 

проти 0,004 Al % мас. відповідно К76 та R400HT.  

 

Таблиця 5.3 – Хімічний склад сталей, прийнятий у розрахунках 

Марка Вміст елементів, % мас 

C Si Mn Al Cr V Fe 

К76 0,82 0,5 1,1 0,025 - - 97,6 

R400HT 1,0 0,6 1,3 0,004 0,3 0,03 96,8 

 

В розрахунках використано наступні склади оксидно-фторидних шлаків 

із різним співвідношенням компонентів та один склад без оксидів кремнію та 

магнію (табл.5.4). 

 

Таблиця 5.4 – Хімічний склад шлаків, прийнятий в розрахунках 

Шлак Вміст компонентів, % мас 

CaF2 Al2O3 CaO SiO2 MgO 

АНФ-39 31 32 30 3 4 

АНФ-28М 47 3 21 18 11 

АН-29 15 45 40 - - 

 

Відповідно до фізико-хімічної моделі [271] проведено розрахунки для 

злитку діаметром 500 мм, довжиною близько 10000 мм, в атмосфері аргону. 

Швидкість плавки прийнята рівною 40 мм/хв., що забезпечило загальний час 

плавки близько 4 год. Маса шлаку склала 153 кг при висоті шлакової ванни 

300 мм. Реагуюча система складалась із усієї маси шлаку та маси металу, що 

переплавлено на 10, 60, 120, 180 та 245 хв плавки (5 точок). 
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Важливим завданням при виборі шлакових композицій є забезпечення 

низького окисного впливу на склад металу. На рис.5.10 показаний вміст 

оксидів заліза та марганцю, що утворились в шлаковій ванні в результаті 

реагування фаз. Вміст цих оксидів є однаковим для обох марок сталей 

(рис.5.10).  

 

   АНФ-39 АНФ-28М АН-29 

Рисунок 5.10 – Рівновжний вміст FeO та MnO в шлаковій фазі при переплаві 

сталей К76 та R400HT (1600 °С) 

 

Розрахунок показав найвищий вміст оксидів із використанням шлаку 

АНФ-28М, що може бути пов’язано із порівняно високим вмістом оксиду 

кремнію в його складі. При використанні шлаку АН-29 визначено 

накопичення до 2 % SiO2 при відсутності його у вихідному складі. На рис. 

5.11, 5.12 показано зміну Al2O3, SiO2 та MgO в шлаковій фазі для АНФ-39 та 

АНФ-28М з різними марками сталей при 1600 °С . 

  

Рисунок 5.11 – Вміст Al2O3, SiO2 та MgO в складі шлаку АНФ-39 до та після 

переплаву сталей К76 та R400HT. 
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Рисунок 5.12 – Вміст Al2O3, SiO2 та MgO в складі шлаку АНФ-28М до та 

після переплаву сталей К76 та R400HT. 

 

Відбувається підвищення вмісту Al2O3, що говорить про окиснення 

алюмінію з металу. Найбільш активніше цей процес протікає при 

використанні шлаку АНФ-28М. При розрахунках із шлаками АНФ-39 та АН-

29 зі сталлю R400HT відбувається зниженні вмісту Al2O3 (з 32 до 31,1 % для 

АНФ-39 та з 45 до 42,8 % мас. для АН-29). Показано зменшення вмісту SiO2 в 

результаті чого кремній переходить до металу. Проте для шлаку АНФ-39 та 

сталі R400HT відбувається незначне окиснення кремнію та збільшення вмісту 

SiO2 в шлаці приблизно на 1%. Зниження вмісту MgO пов’язане із його 

випаровуванням. 

Зміна вмісту алюмінію та кремнію в металі для сталі К76 показана на 

рис. 50, та R400HT на рис. 5.13, 5.14 

 
     Вих.вміст     АНФ-39    АНФ-28М    АН-29 

 
     Вих.вміст     АНФ-39    АНФ-28М    АН-29 

Рисунок 5.13 – Рівноважний вміст Al та Si в сталі К76 під різними шлаками 
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                              Вих.вміст     АНФ-39    АНФ-28М    АН-29 

 
                            Вих.вміст     АНФ-39    АНФ-28М   АН-29 

Рисунок 5.14 – Рівноважний вміст Al та Si в сталі R400HT під різними 

шлаками 

 

Вміст алюмінію в металі в основному зменшується, що пов’язано із 

його окисненням та випаровуванням. Проте, при використанні шлаку АН-29 

відбувається незначне відновлення алюмінію до металу. А найвищий ступінь 

його окиснення відбувається при використанні шлаку АНФ-28М для обох 

марок сталей. Це вказує на те, що шлак АНФ-28М (що відрізняється від 

АНФ-28 підвищеним вмістом оксиду магнію) має вищу активність кисню, 

ніж АН-29. Графік активності кисню для шлаків АНФ-28 та АН-29 наведено 

на рис.5.15 

 

Рисунок 5.15 – Активність кисню для шлаків АНФ-28, АН-29 

 

В газовій фазі відбувається накопичення Mn у кількості 0,08 % для 

сталі К76 та 0,09 % мас. для R400HT, яке є однаковим при використанні усіх 
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шлаків. Така кількість випаровувань марганцю відповідає його вмісту у 

вихідному складі сталі (1,1 % Mn для К76 та 1,3 % мас.Mn для R400HT). На 

рис. 5.16 показано рівноважний вміст газоподібних оксиду вуглецю та 

фториду алюмінію. 

  

а б 

Рисунок 5.16 – Розрахунковий рівноважний вміст CO (g) – а; AlF (g) – б,  для 

сталей К76 та R400HT під різними шлаками 

 

Незважаючи на те, що вихідний вміст вуглецю в сталі дещо 

відрізняється (0,82 % С для К76 та 1 % мас. С для R400HT), вміст CO 

знаходиться на одному рівні при використанні однакових шлаків. 

Випаровування фториду алюмінію при переплаві сталі R400HT нижче, ніж 

для К76. Очевидно це пов’язано із нижчим вмістом алюмінію в сталі: 0,025 % 

Al для К76 та 0,004 % мас. Al для R400HT. 

Після розкислення сталі К76 алюмінієм зменшився вміст MnO на 0,02 – 

0,03 % мас. Додавання алюмінію не вплинуло на вміст FeO. Зменшився вміст 

SiO2 у шлаках в 1,4-2 рази та підвищився вміст Al2O3 в 1,3-3,5 рази. В металі 

відбувається підвищення вмісту Al до 0,029 % для АНФ-39 та 0,047 % мас. 

для АН-29, що є вищим вихідного значення (0,025% мас.). При використанні 

шлаку АНФ-28М та додаткового розкислення металу вміст алюмінію 

зменшується на 0,023 % мас., як і у випадку без додавання алюмінію. В 

газовій фазі відбувається зменшення вмісту CO(g) та підвищення AlF(g), 

порівняно із розрахунками без розкислення. 
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Також проведені термодинамічні розрахунки при розкисленні сталі 

алюмінієм в кількості 0,2 кг/т. Результати розрахунків для сталі К76 наведені 

в табл.5.5. 

Таблиця 5.5 – Рівноважний вміст компонентів шлакової, газової та 

ванни металу при 1600 °С в кінці переплаву (245 хв) до та після розкислення 

алюмінієм для сталі К76 

Шлак Рівноважний вміст компонентів, % мас. 

Шлак Метал Газ 

FeO MnO SiO2 Al2O3 Si Al CO(g) AlF(g) 

АНФ-

39 

Без 

розкисн. 

0,01 0,08 1,77 33,7 0,51 0,016 1,7 0,05 

Після 

розкисн. 

0,01 0,05 0,83 35,0 0,51 0,029 1,14 0,07 

АНФ-

28М 

Без 

розкисн. 

0,04 0,23 14,0 7,33 0,52 0,002 4,4 0,01 

Після 

розкисн. 

0,04 0,20 10,9 10,9 0,53 0,002 3,89 0,02 

АН-29 Без 

розкисн. 

0,01 0,06 0,9 44,3 0,496 0,030 1,22 0,04 

Після 

розкисн. 

0,01 0,04 0,5 44,9 0,498 0,047 0,91 0,06 

 

Порівняння результатів розрахунків для сталі R400HT без розкислення 

та з додатковим введенням алюмінію, у якості розкиснювача, наведено в  

табл.5.6. 

Таблиц 5.6 – Рівноважний вміст компонентів системи шлак-газ-метал 

при 1600 °С в кінці переплаву (245 хв) для сталі R400HT з різним вмістом Al 

Шлак Рівноважний вміст компонентів, % мас. 

Шлак Метал Газ 

FeO MnO SiO2 Al2O3 Si Al CO(g) AlF(g) 

АНФ-

39 

Без 

розкисн. 

0,02 0,13 3,96 31,1 0,595 0,010 2,87 0,03 

Після 

розкисн. 

0,01 0,09 2,01 33,4 0,605 0,017 2,04 0,05 

АНФ-

28М 

Без 

розкисн. 

0,04 0,28 17,3 3,54 0,604 0,001 5,68 0,01 

Після 

розкисн. 

0,04 0,25 14,20 7,11 0,618 0,002 5,11 0,01 

АН-29 Без 

розкисн. 

0,01 0,09 2,17 42,8 0,590 0,017 2,16 0,03 

Після 

розкисн. 

0,01 0,06 1,08 44,1 0,595 0,030 1,51 0,04 
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Показано, що вміст FeO стає меншим лише у випадку зі шлаком АНФ-

39. Вміст MnO зменшується при використанні усіх шлаків. Вміст SiO2 у 

шлаковій фазі зменшується практично в 2 рази. Оскільки алюмінію в системі 

стає більше, відбувається підвишення вмісту Al2O3 в шлаці та збільшується Al 

в металі та AlF(g) в газовій фазі.  

Таким чином за результатами фізико-хімічних розрахунків можна 

зробити висновок, що шлак буде відігравати суттєву роль при реалізації 

процесу безперервного розливання з електрошлаковим підігрівом меніску. 

Активні компоненти зі складу металу можуть відновлювати менш стійкі 

оксиди шлаку, однак при переплавіі сталі без алюмінію вірогідність цього 

зменшується. Слід також мати на увазі можливу появу в шлаці оксидів заліза 

та марганцю. Для попередження цього сталь повинна бути добре 

розкисленою, але без великої кількості остаточного алюмінію, а процес має 

проводитися в атмосфері інертного газу (аргону) [272-274]. 

 

5.3 Аналіз впливу термічного циклу ЕШП на структуру високоміцних 

рейкових сталей 

Лінійний регресійний аналіз проводився для рейкової сталі марки К76 з 

вмістом вуглецю до 0,82 % мас.  

Швидкість охолодження при стандартному ЕШП приблизно 1 °С/с. 

Розмір первинного аустенітного зерна був прийнятий 30 мкм. З рис. 5.16 

видно, що при швидкості охолодження 1 °С/с при температурі 680 °С починає 

виділятися перліт, а при 670 °С – ферит. Якщо підвищується швидкість до 2 

°С/с , то також спостерігається тільки утворення перліту та фериту. При 

швидкості охолодження 3  °С/с починає утворюватися бейніт при температурі 

480 °С, перліт при 630 °С, ферит – 620 °С. Якщо ще збільшити швидкість 

охолодження до 5 °С/с, то при температурі 210 °С починає утворюватися 

мартенсит, що негативно впливає на якість структури, погіршує показники 

пластичності металу та деформаційну здатність (рис. 5.17, 5.18).  
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Час, с 

Рисунок 5.17 – Залежність температури фазових перетворень від часу для 

сталі К 76 

 

 

Швидкість охолодження, °С/с 

Рисунок 5.18 – Залежність температури фазових перетворень від швидкості 

охолодження для сталі К 76 

 

На рис. 5.19 показана залежність утворення частки фази в залежності 

від швидкості охолодження.  
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Швидкість охолодження, °С/с 

Рисунок 5.19 – Залежність частки утворення фаз від швидкості охолодження 

для сталі К76 

 

Так при стандартній швидкості ЕШП 1 °С/с вміст перліту складає 98 % 

фериту - 2 %, при 3 °С/с: перліту – 95%, фериту – 2%, бейніту – 3%, при 4 

°С/с : перліту – 77%, фериту – 1,3%, бейніту – 21,7%. Починаючи зі 

швидкості 5 °С/с утворюється до 28% мартернситу, перліту – 49%, фериту – 

1,5%, бейніту – 20%. 

Аналіз результатів лінійного регресійного аналізу показав, що 

стандартні відхилення не перевищують 2% (-1,57 - + 1,66%). «Рівень 

значущості» істотно відрізняється за хімічними елементами. Вміст вуглецю 

(0,91% мас.), молібдену (0,78% мас.), ванадію (0,72% мас.) і титану (0,87% 

мас.) має найбільший вплив при температурах фазових перетворень. 

Практично не впливає на температури перетворень Т10, Т50, Т90 вміст 

марганцю (0,23% мас.), хрому (0,24% мас.) і міді (0,34% мас.). 

Отримані результати показують, що умови охолодження під час ЕШП 

дозволяють одержувати чисто перлітну структуру, що є важливим для 

виготовлення якісних злитків. 
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5.4 Дослідне випробування ЕШП одержання рейкових сталей 

5.4.1 Перевірка властивостей стандартних шлаків ЕШП системи 

CaF2-CaO- SiO2 в короткому (рухомому відносно злитка) 

кристалізаторі 

Для гібридного процесу ЕШП+БЛ швидкість витягування злитків із 

рейкової сталі повинна бути підвищена з 10 до 500 мм/хв, тобто принаймні в 

50 разів. Це дуже велика швидкість, як для ЕШП, але для безперервного 

лиття ця швидкість замала і потребує спеціального підігріву поверхні меніску 

металу в кристалізаторі, щоб запобігти утворенню гофр. 

Для підігріву планується використовувати струмопідвідний 

кристалізатор і шар шлаку в ньому, що буде формувати гладку поверхню 

заготовки. Відповідно необхідно використовувати шлак, розплав якого має 

дуже повільне і поступове підвищення в’язкості в процесі охолодження. З 

цією метою виконали перевірку властивостей відомих стандартних шлаків 

для ЕШП в короткому (рухомому відносно злитка) кристалізаторі. 

Були виконані дослідження фізико-хімічних властивостей шлаків для 

ЕШП в короткому кристалізаторі з відомими технологічними 

характеристиками (АНФ-28, АН-29). За даними літератури, та власним 

досвідом ці шлаки здатні формувати бездефектну поверхню злитка, 

гарантують низьку ймовірність появи проливів шлаку або металу та ін. Також 

був досліджений зварювальний флюс АН-67А, який добре зарекомендував 

себе в процесі зварювання під флюсом вертикальних швів з рухомими 

повзунами. Метою цих досліджень було визначення фізичних та фізико-

хімічних показників, на які слід орієнтуватися при розробці шлаків для ЕШП 

в рухомому кристалізаторі. Хімічний склад та коротка характеристика шлаків 

приведені в табл.5.8. 
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Таблиця 5.8 – Хімічний склад та технологічні властивості 

досліджуваних шлаків 

* для процесу зварювання вертикальних швів з рухомими повзунами 

 

Результати вимірювання температурної залежності в'язкості показана 

на рис. 5.19 , а активність кисню в розплавах шлаків при температурі 1400 
о
С 

показана на рис. 5.20. 

 

Рисунок 5.20 – Температурна залежність в’язкості стандартних шлаків 

 

Флюс Масова частка,% Технологічні 

властивості 

CaF2 CaO Al2O3 MgO SiO2 Інші  

АНФ-28 5-15 35-44 36-45 ≤2 5-10 K2O+Na2O 

1-1,9 

Гарні для 

нерж. сталей 

АН-29 10-15 35-45 40-50    Гарні для 

конструкційн

их сталей 

АН-295 11-17 26-31 49-56 ≤6 ≤2,5  Незадовільні 

АН-67А 11-16 ≤. 10 35-40  12-16 MnO 14-18; 

TiO2 5-

8;K2O+Na2

O 0,5-2,5 

Гарні* 
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Шлак АНФ-28, який має гарну формуючу здатність при ЕШП 

нержавіючих сталей в рухомому кристалізаторі характеризується найбільш 

низькими значеннями в’язкості в області переходу від рідкого до твердого 

стану (більш довгий), ніж шлак АН-29. Шлак АН-295 також достатньо 

довгий, проте він має надмірно високу температуру ліквідусу. Найбільш 

довгим виявився шлак АН-67A, який містить велику кількість оксиду 

марганцю, відновлення якого при ЕШП може привести до переходу 

марганцю в метал. 

Найвищі значення активності кисню має шлак АН-67А та АНФ-28, а 

найменшу АН-29 (рис. 5.21 ). 

 

Рисунок 5.21 – Активність кисню в шлаках при температурі 1400 °С 

 

З наведених вище даних був зроблений висновок, що в якості базової 

шлакової системи для розробки шлаків ЕШП в короткому кристалізаторі 

може бути рекомендована система CaF2-СaO-MgO-Al2O3 (SiO2). Однак вміст 

кремнезему (SiO2) є критичним для збереження складу основного металу і з 

цієї точки зору його слід обмежувати. Однак, саме наявність оксиду кремнію, 

що утворює полімерні структури, забезпечує технологічність шлаків ЕШП 

при роботі в рухомому кристалізаторі та його присутність є необхідною з цієї 

точки зору. Тож, вміст кремнезему в шлаку слід вибирати в залежності від 

основних задач переплаву тієї чи іншої сталі. Тож, існуючі флюси ЕШП не 
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цілковито задовольняють вимогам, що висуваються до шлаку гібридного 

процесу ЕШБЛ. 

 

5.4.2 Дослідження застосовності шлаку АНФ-28М при гібридному 

процесі ЕШП+БЛ високоміцної рейкової сталі в кристалізаторі 

МБЛЗ №2 ДМКБ (м. Каменське, Україна) 

В якості базового шлаку для гібридного процесу ЕШП+БЛ рейкової 

сталі взяли шлак АНФ-28 (шлакової системи CaF2-СaO-SiO2-MgO), що має 

показники в’язкості які відповідають умовам ЕШП в рухомому кристалізаторі 

при швидкості витягуванні на рівні 10 мм/хв., і який формує тонкий шар 

гарнісажу. Стандартний склад такого шлаку неведений в таблиці 5.9. 

Таблиця 5.9 – Хімічний склад шлаку АНФ-28 

 

Попередній досвід виготовлення сталемідних анодів для дугових печей 

постійного струму показав можливість зниження температури тверднення 

шлаку АНФ-28 при додаванні оксиду магнію [275]. Тому і в цьому випадку 

для підвищення в’язкості розплаву вирішили не йти шляхом підвищення 

вмісту SiO2, бо це призведе до підвищення окислювальної дії шлакового 

розплаву по відношенню до розплавленого металу. Було обрано шлях 

варіювання вмістом оксиду магнію, що раніше показало позитивний 

результат при виробництві композитних сталемідних анодів. Вміст оксиду 

магнію в розплаві флюсу змінювали в діапазоні від 4 до 16% і визначали 

вплив такої зміни на його в’язкість та електропровідність. Для цього оксид 

магнію марки «Ч» в кількості 12 % додавали до розплаву флюса АНФ-28, в 

якому початковий вміст оксиду магнію становив 4%. Ротаційним методом 

Марка  CaF2 Al2O3 CaO MgO SiO2 C Fe2O3 S P 

АНФ-28 

(ГОСТ 

30756-2001) 

41,0-

49,0 
≤ 5,0 

26,0-

32,0 
≤ 6,0 

20,0-

24,0 
≤0,1 ≤0,5 ≤0,06 ≤0,03 
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досліджено температурну залежність в’язкості в діапазоні 1100-1600
о
С 

(рис.5.22). 

 

 

Рисунок 5.22 – Температурна залежність в’язкості розплаву флюса 

АНФ-28 системи CaF2-CaO-SiO2 з додаванням оксиду магнію 

 

Збільшення вмісту оксиду магнію в розплаві до 16% супроводжується 

незначним підвищення температури твердіння шлаку. В’язкість при 

температурах електрошлакового процесу нижча, що є позитивним для 

процесів рафінування металу. Температурний інтервал плавлення 

розширюється та становить 1130 - 1270
о
С, що має покращити умови 

формування гарнісажу. На основі аналізу діаграм стану можна зробити 

припущення, що причиною цього явища є утворення в рідкому розплаві 

твердої фази 2MgО·SiO2, температура плавлення якої становить 1890
°
С [276] 

Таке збільшення призводить також до зниження електричного опору 

шлакового розплаву, що підвищить стабільність протікання процесу ЕШП 

(рис.5.22).  
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Рисунок 5.23 – Залежність електропровідності розплаву флюсу АНФ-28 

системи CaF2-CaO-SiO2 при додаванні до нього оксиду магнію при 1500 
о
С 

 

Таким чином, шляхом термодинамічних розрахунків рівноважного 

стану системи газ-шлак-метал при переплаві рейкової сталі К76 під шлаками 

АНФ-39, АНФ-28М та АН-29 показано збереження хімічного складу металу в 

рамках стандарту ДСТУ 4344:2004. 

Крім того, для рейкової сталі марки R400HT найбільш придатним є 

використання шлаку АНФ-28М, оскільки він забезпечує вміст Al відповідно 

до вимог Європейського стандарту EN 13674-1:2011+A1:2017, який складає 

до 0,004 %.  

На основі флюсу АНФ-28 виготовлено дослідний флюс складу CaF2 – 

47%, CaO - 21%, SiO2 – 18%, MgO– 11 %, Al2O3 – 3 % мас. (АНФ-28М), який 

було випробувано на Дніпровському металургійному комбінаті, м. 

Кам'янське, на МБЛЗ № 2 в кристалізаторі з поперечним перерізом 335х400 

мм.  

Температура сталі в проміжному ковші до початку експерименту 

становила 1554 °С, швидкість розливання становила 0,5 м/хв та її не 

змінювали при переході на новий склад шлаку. Після відкриття меніска від 

звичайної суміші подачу рідкого металу (рис.5.24, а) тимчасово припинили і 



184 

 

засипали дослідний шлак шаром товщиною 10-15 мм (рис. 5.24, б), після чого 

стопор був повністю відкритий і кристалізатор наповнений до заданого рівня. 

а б 

Рисунок 5.24 – Вигляд меніска металу в кристалізаторі перетином 

335х400 мм МБЛЗ до (а) і після (б) додавання шлаку ЕШП  

 

Будь-яких істотних відмінностей у зовнішньому вигляді поверхні у 

порівняні зі стандартною заготовкою виявлено не було. Візуальний огляд та 

невелике збільшення поверхні не виявили поверхневих дефектів: тріщин, 

полон, надривів, міхурів, плям тощо (рис.5.25). Всі заготовки пройшли 

приймальні випробування і були відгружені споживачам. 

 

а 

б 

Рисунок 5.25 – Зовнішній вигляд поверхні заготовки МБЛЗ, отриманих із 

застосуванням стандартної розливочної суміші (а) і дослідного шлаку ЕШП 

(б)  

Задовільна якість поверхні демонструє принципову придатність шлаку 

АНФ-28М (CaF2 – 47%, CaO - 21%, SiO2 – 18%, MgO– 11 %, Al2O3 – 3 % мас.) 

для використання його на дзеркалі металу в кристалізаторі при 

безперервному литті металу. 
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5.5 Експерименти з підвищення продуктивності традиційного 

електрошлакового переплаву із застосуванням витратного 

електроду 

В лабораторних експериментах використовували лабораторну 

установку ЕШП УШ-149 (на основі Р-951) (рис.5.26), струмопідвідний 

водоохолоджувальний кристалізатор ЕШП діаметром 180 мм (рис. 5.27), 

заготовки витратних електродів з рейкової сталі К76 (вміст вуглецю 0,8% 

мас.) (рис.5.28) 

 

Рисунок 5.26 – Загальний вигляд лабораторної установки ЕШП УШ-149 

 

Рисунок 5.27 – Мідний СПК діаметром 180 мм 
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Рисунок 5.28 – Заготовки витратних електродів з рейкової сталі К76 

 

Метою експериментів було підвищення продуктивності традиційного 

процесу електрошлакового переплаву з витратним електродом і дослідження 

впливу змини швидкості ЕШП на якість і структуру металу злитків 

високоміцної рейкової сталі.  

Плавку проводили в СПК діаметром 180 мм за двоконтурною схемою 

підключення до джерела живлення. Витратним електродом слугувала рейка 

Р65 марки К76, довжиною – 1220 мм, вагою 72 кг. Рейку вписали в діаметр 

180 мм шляхом показаним на рисунках 7.10-7.11, що забезпечило коефіцієнт 

заповнення - 0,325. (рис. 5.29) 

 

Рисунок 5.29 – Схема розташування витратного електрода в кристалізаторі 

180 мм 
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Після різання, компонування й зачищення рейку приварили до 

інвентарної головки, яку закріпили в електродоутримувачі печі. 

Ход плавки №1 був наступним: 

1.  Виконали «сухий» старт за схемою «електрод - піддон». 

2. Вийшли на стаціонарний режим і вели переплав на заданій 

продуктивності – 162 кг/год (швидкості витягування 15-20 мм/хв). 

Розрахункова довжина виплавленого злитка 360-370 мм. Розрахунковий час 

виплавки злитка ~ 30 хв. 

3. Наприкінці плавки додали сірчане залізо для відбивання профілю 

металевої ванни. 

4. Зняли та зафіксували всі параметри процесу. 

Плавку №2 проводили за аналогічним першій плавці порядку, за 

винятком переходу на стаціонарний режим – 350-360 кг/год, швидкість 

витягування складала 35-40 мм/хв.  

Протягом плавки №2 продуктивність традиційного електрошлакового 

переплаву із застосуванням витратного електроду було збільшено вдвічи з 20 

до 40 мм/хв.  

Використовували аналогічний склад шлаку, що і при випробуваннях на 

дзеркалі промислової МБЛЗ. Виплавили зливки діаметром 180 мм за 

відповідними швидкостями витягування (рис.5.30). 
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Рисунок 5.30 – Плавлення електроду(а) і витягування злитка Ø180 

мм(б) 

 

Після виходу на стаціонарний режим при переплаві злитку за 

нормальної швидкості процесу продуктивність становила ~ 170-200 кг/год, 

швидкість витягування злитка ~ 14-20 мм/хв. При цьому електрична 

потужність коливалась близько ~ 240 кВА (рис. 5.31,а). Після виходу на 

стаціонарний режим переплаву злитку ЕШП при підвищенній швидкості 

продуктивність становила ~ 300-350 кг/год, швидкість витягування злитка ~ 

30-40 мм / хв. При цьому потужність становила ~ 300-320 кВА. (рис.5.31,б) 

 
а 

 
б 

Рисунок 5.31 – Фрагмент стаціонарного режиму переплава при 

нормальній швидкості 20 мм/хв (а) та підвищенній швидкості 40 мм/хв (б) 

 



189 

 

Як буде показано нижче одержаний злиток мав гладку поверхню та 

бездефектну внутрішню структуру. Для детальної оцінки макро- і 

мікроструктури металу вирізали повздовжні темплети.  

Збільшення продуктивності традиційного процесу ЕШП у 2 рази 

дозволить значно знизити питомі витрати електроенергії на переробку, і, тим 

самим, знизити собівартість процесу ЕШП залізничних рейок. Розроблено 

технічні умови ТУ У 20.5-05416923-114:2016 на флюс марки АНФ-40 (АНФ-

28М), що призначений для електрошлакової виплавки біметалевих 

сталемідних анодів. Експериментально підтверджено, що він може бути 

використаний для ЕШП заготовок залізничних рейок в гібридному процесі 

ЕШБЛ. Відповідно до ТУ вміст його основних компонентів встановлено в 

межах: CaF2- 37-7%, CaO – 21-29%, MgO –11-18%, SiO2 - 18-22% мас. 

5.5.1 Металографічні дослідження литого металу ЕШП високоміцної 

рейкової сталі 

Метал модельних злитків ЕШП діаметром 180 мм, що були отримані 

при двох швидкостях витяжки 20 и 40 мм/хв було детально досліджено. З них 

вирізали темплети для досліджень макроструктури та зразки для  

мікродосліджень [277]. 

Макроструктура поздовжніх темплетів злитків ЕШП, що отримані при 

нормальній та підвищеній швидкостях витягування (20 та 40 мм/хв 

відповідно) однорідна і щільна без пор, шлакових включень, розшарувань, 

тріщин і несуцільностей (рис.5.32). 
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  а    б 

Рисунок 5.32 – Макроструктура металу злитків ЕШП з рейкової сталі 

виплавлених зі швидкістю 20 (а) і 40 (б) мм/хв (×10) 

 

Відбитки за Бауманом виявилися практично чистими через низький 

загальний вміст сірки в металі після ЕШП і відсутність в злитках її сегрегації 

і скупчень включень, що містять сірку (рис. 5.33). 

 

 

 

 

 

 

 

  а     б 

Рисунок 5.33 – Відбитки за Бауманом повздовжних темплетів злитків 

ЕШП із рейкової сталі зі швидкістю витягування 20 (а) і 40 (б) мм/хв 

 

Дослідження мікроструктури литого металу ЕШП проводили з 

використанням оптичного мікроскопу Неофот-35. Підготовлені шліфи для 

виявлення мікроструктури були протравлені в розчині азотної кислоти. В 

результаті виявлена ферито-перлітна мікроструктура, яка характеризується 

однорідністю, щільністю та відсутністю дефектів (рис.5.34, 5.35).  

3 см 
3 см 
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Рисунок 5.34 – Мікроструктура центральної частини злитка литого металу 

ЕШП, який отриманий при швидкості 20 мм/хв. (зліва ×25, справа ×100) 

 

 

Рисунок 5.35 – Мікроструктура центральної частини злитка литого металу 

ЕШП, який отриманий при швидкості 40 мм/хв (зліва ×25, справа ×100) 

 

Дендритна структура є характерною ознакою литого металу. Тому 

провели другий етап металографічних досліджень щодо виявлення та 

дослідження дендритної структури литого металу ЕШП рейкової сталі.  

Основними параметрами кристалізації, що визначають дисперсність 

структури, є швидкість кристалізації та температурний градієнт фронту 

кристалізації. Чим вище дисперсність структури, показником якої може бути 

відстань між первинними або вторинними гілками дендритів, тим більш 

однорідний метал і тим краще його властивості в литому стані та менше 

полосчатість в деформованому металі. Відомо, що чим більше подрібнення 

структури, тим більше однорідний метал, тим краще його властивості в 

литому стані і, відповідно, в кінцевому продукті. Відстань між первинними і 
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вторинними гілками дендритів є прямими показниками дисперсності 

первинної структури. 

Дослідження дисперсності дендритної структури литого металу ЕШП в 

стані без термообробки було проведено з використанням оптичного та 

електронного мікроскопів (рис. 5.36). 

 

Рисунок 5.36 – Дендритна структура: оптичне (зліва) і SEM (справа) 

зображення мікроструктури зразка металу злитка ЕШП Ø180мм, отриманого 

при швидкості 20 (верхній ряд) і 40 мм/хв (нижній ряд) 

 

Результати досліджень свідчать, що на межах зерен дендритної 

сегрегації й виділень надлишкових фаз не виявлено. Візуально структури 

відрізняються не дуже суттєво. Метал злитків ЕШП має типову перлітну 

рівномірну мікроструктуру з тонкими ламелями цементиту. Лікваційні і 

усадочкові дефекти відсутні.  

Мікроструктура металу злитків складається з доевтекіоідного перліту. 

Переважно з перлітних зерен при невеликому вмісті фериту на межах зерен. 

Розмір перлітних зерен в злитку, що отримано при нормальній швидкості – 20 

мм/хв, досягає 100-120 мкм, субзерен 20-30 мкм. Розмір перлітних зерен в 

злитку, отриманому при підвищенній швидкості – 40 мм/хв, досягає 60-100 
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мкм, субзерен 10-15 мкм. Отже, навіть незначне зниження швидкості подачі 

металу при поступовому формуванні злитка чинить позитивний вплив на 

його структуру. Також підвищується і щільність металу злитка за рахунок 

покращення підживлення усадки, що сприяє усуненню центральної 

неоднорідності злитка. 

При обох швидкостях процесу в металі злитків було виявлено 

переважно пластинчастий перліт та ділянки глобулярного перліту, де 

зустрічаються ділянки цементитної фази, які зазнають перетворення в 

глобулярну форму цементиту. Це ймовірно пов'язано з нерівномірністю 

розподілу елементів і тривалістю перебування металу в температурному 

інтервалі перлітного перетворення (650-550°С). В цілому мікроструктура 

металу злитків однорідна, щільна, без будь-яких виділень фаз на межах зерен. 

Відстань між первинними і вторинними гілками дендритів в злитках, що 

отримані при нормальній і підвищенній швидкостях дещо відрізняються. При 

нормальній швидкості (20 мм/хв) відстань між первинними і вторинними 

гілками в 1,5 та 2 рази більше ніж при підвищеній (40 мм/хв) (табл. 5.10). Це 

може пояснюватися зменшенням розміру рідкометалевої ванни і часу 

перебування металу в рідкому стані при підвищенній швидкості процесу. 

Таблиця 5.10 – Розмір структурних складових в ЕШП злитках рейкової 

сталі діаметром 180 мм 

Швидкість 

витяжки злитка 

(мм/хв) 

Відстань між 

первинними 

осями, мкм 

Відстань між 

вторинними осями, 

мкм 

Міжпластична 

відстань в 

перлиті, мкм 

20 248 82 0,74 

40 162 43 0,56 

 

Сканування електронної мікрофотографії показує типову перлітну 

мікроструктуру з тонкою ламеллю цементиту в обох злитках ЕШП. Кількісна 

оцінка міжпластинчатої відстані в перліті показала, що обидва злитка ЕШП з 

рейкової сталі К76 практично ідентичні (0,54 і 0,76 мкм). Природно, це 

більше в порівнянні з міжпластинчатою відстанню в зразках рейкової сталі 
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преміум класу після деформації та термічної обробки (0,07-0,2 мкм), оскільки 

дослідження були проведені в литому металі без будь-якої деформації та 

термічної обробки, що підвищують дисперсність перліту.  

Відповідно до ГОСТ 8233-56 провели дослідження карбідної 

(цементитної) сітки, наявність якої знижує опір рейок крихким руйнуванням 

(рис.5.37). 

 

 

  а        б 

Рисунок 5.37 – Мікроструктура (верхній ряд) та розподіл цементитної сітки 

(×500) в темному полі злитків литого метала ЕШП рейкової сталі, отриманих 

при швидкості витяжки 20 (а) і 40 (б) мм/хв  (×500) 

 

Встановлено, що бал карбідної сітки для литого металу ЕШП не 

перевищує одиниці. 



195 

 

5.5.2 Металографічні дослідження деформованого металу ЕШП 

рейкової сталі 

Деформований метал отримали шляхом прокатки литого металу злитку ЕШП 

рейкової сталі зі ступенем деформації 1:4 при температурі 1050°С (рис.5.38). 

 

Рисунок 5.38 – Зовнішній вигляд темплетів металу після прокатки 

 

Мікроструктура деформованого металу ЕШП складається з перлітних 

ділянок, оточених більш-менш суцільною сіткою доевтектоїдного цементиту. 

Перлітна суміш, що складається з фериту та цементиту, зустрічається у 

вигляді пластинок (рис.5.39). 

 

  а    б 

Рисунок 5.39 – Мікроструктура деформованого металу ЕШП рейкової сталі 

злитків, що отримані при швидкості плавки 20 (а) і 40 (б) мм/хв (×1000) 

 

Чітко виявлені темні пластинки цементиту та світлі фериту. У межах 

кожного зерна пластини цементиту мають майже постійний напрямок, їх 

орієнтація змінюється від зерна до зерна. В деформованому металі ЕШП в 
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обох злитках була виявлена характерна структура перліту. Середній розмір 

перлітного зерна становить 31 мкм в металі злитку при 20 мм/хв та 30 мкм в 

злитку при 40 мм/хв, тобто різниця в розмірі зерна після деформації 

практично відсутня. Орієнтація цементитних пластинок різноспрямована, 

іноді пластинки значно нахилені до поверхні. Однак спостерігаються зерна і з 

практично однаковою міжпластинчатою відстанню та однаковою 

орієнтацією. 

Бал карбідної сітки для деформованого металу ЕШП аналогічно литому  

не перевищував одиниці (рис.5.40). 

 

 

Рисунок 5.40 – Мікроструктура (верхній ряд) та розподіл цементитної сітки 

(нижній ряд  ×500 в темному полі) деформованого метала ЕШП рейкової 

сталі, отриманої при швидкості 20 (зліва) і 40 (справа) мм/хв  (×500) 
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Бал дисперсності пластинчатого перліту деформованого металу ЕШП 

рейкової сталі в злитку, знаходиться на рівні переважно 6-7 з ділянками до 8 

балів, а в злитку що отриманий при швидкості 40 мм/хв - 5-6. Суттєвої 

різниці в дисперсності перліту в металі злитків при різній швидкості 

витягування не спостерігається. 

5.5.3 Дослідження чистоти металу ЕШП високоміцної рейкової сталі за 

неметалевими включеннями 

Неметалеві включення досліджували на наступних етапах отримання 

злитків ЕШП рейкової сталі (рис.5.41). 

 

Рисунок 5.41 – Об'єкти досліджень неметалевих включень при ЕШП рейкової 

сталі в злитках, що отримані при швидкості витягування 20 і 40 мм/хв 

 

Була виявлена неорієнтована дендритна мікроструктура краплі металу, 

з чіткою границею переходу від деформованого металу до литого, так звана 

субсолідусна (subsolidus) зона электрода або зона передплавлення. Відстані 

між первинними гілками дендритів в металі краплі 52-133 мкм, між 

вторинними  - 11-57 мкм.  
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Зовнішній вигляд краплі рідкого металу на торці витратного електрода, 

що затверділа в шлаку, представлено на рис.5.42. 

                  х50 

 

 

 

×25        ×50 

 

 

 

Рисунок 5.42 – Мікроструктура краплі металу, що затверділа в шлаку на торці 

витратного електроду 

 

Проведено оцінку характеру розподілу неметалевих включень на 

нетравлених шліфах металу ЕШП рейкової сталі за допомогою оптичної 

металографії (рис.5.43, 5.44).  

 

 

          а      б 

Рисунок 5.43 – Розподіл НВ в литому металі ЕШП злитків рейкової сталі, які 

отримані при швидкості витяжки 20 (а) і 40 (б) мм/хв  (×500) 
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         а         б 

Рисунок 5.44 – Розподіл НВ в деформованому металі ЕШП злитків рейкової 

сталі, які отримані при швидкості витяжки 20 (а) і 40 (б) мм/хв  (×500) 

 

В розглянутих полях зору нетравлених шліфів металу ЕШП виявлено 

достатньо рівномірний розподіл НВ правильного дрібного розміру 

глобулярної форми. В литому і деформованому металі злитків ЕШП при обох 

швидкостях скупчень чи колоній НВ не спостерігається.   

Дослідження еволюції НВ на всіх етапах виробництва злитків ЕШП 

показали, що більшість включень у всіх зразках представлено сульфідом 

марганцю МnS або комплексними включеннями системи Al-O-Са-Si. У 

вихідному деформованому металі витратного електроду (рейка К76) 

включення МnS переважно мають форму рядків довжиною до 20 мкм. 

Діаметр включень Al-O-Са-Si глобулярної форми досягає 10 мкм (рис. 5.45) 

 

Рисунок 5.45 – Оцінка еволюції включень при ЕШП: вихідний метал 

електрода (а), зона передплавлення (б) в краплі рідкого металу, що 

сформована на торці витратного електрода (в), готовий злиток ЕШП (г) на 

прикладі включення Мn-S. Електронне зображення СЕМ. 
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Нагрівання металу електрода (зона передплавлення на торці електрода) 

призводить до зміни розміру та морфології включень в порівнянні з вихідним 

деформованим металом. В краплі, що зафіксована на торці електрода, розмір 

і форма включень суттєво змінюються. Вони дрібніші (до 2 мкм) і переважно 

глобулярної форми незалежно від хімічного складу. Це свідчить про високу 

швидкість дифузійних і хімічних процесів, що забезпечують ефект 

рафінування металу при переплаві (рис.5.46). 

 

                        а                                                б 

 

                                 в                                                  г 

Рисунок 5.46 – Характерний вигляд включень Al-O-Са-Si в металі: вихідний 

метал (електрода) (а), зона передплавлення (б) в краплі рідкого металу, що 

сформована на торці витратного електрода (в), метал злитка ЕШП (г). 

Електронне зображення СЕМ. 

 

Підтверджується ефект трансформації НВ: подрібнення витягнутих 

включень Mn-S та їх сфероідизація, що було виявлено при ЕШП та ЕШП РМ 
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вище. Виявлені в металі вихідного електрода комплексні включення Al-O-Са-

Si, також трансформуються (подрібнюються) в зоні передплавлення 

електрода та в металі краплі рідкого металу, що закристалізувалась у шлаці 

на торці електрода. В готових злитках ЕШП неметалеві включення 

представлено двома типами: сульфідами марганцю та оксидами алюмінію, 

комплексних включень Al-O-Са-Si не виявлено.  

Після переплаву НВ в обох злитках розташовані рівномірно за 

перетином і мають схожі морфологічні ознаки і хімічний склад. Їх розмір для 

обох злитків не перевищує 3 мкм, що зберігається і після прокату. 

Узагальнені результати досліджень наведені в таблицях 5.11, 5.12.   

Таблиця 5.11 – Розмір НВ у литому металі рейкової сталі ЕШП  

 

Зразок 

Розмір неметалевих включений, 

мкм 

мінимум максимум середнє 

Вихідний метал (витратний 

електрод) для злитка, що отримано 

при швидкості 20 мм/хв 

Вихідний метал 4 20 12 

Зона 

передплавлення 
2 6 4 

Крапля рідкого металу, що сформовано на торці 

витратного електрода у шлаці для злитка, що 

отриманий при швидкості 20 мм/хв 

0,5 
2,2 

 
1,35 

Вихідний метал (витратний 

електрод) для злитка, що отримано 

при швидкості 40 мм/хв 

Вихідний метал 2 6 4 

Зона 

передплавлення 
1,5 4,2 2,9 

Крапля рідкого металу, що сформовано на торці 

витратного електрода в шлаці для злитка, що 

отриманий при швидкості 40 мм/хв 

0,3 1,75 1,18 

Злиток, що отримано при швидкості 20 мм/хв 0,9 2,6 1,75 

Злиток, що отримано при швидкості 40 мм/хв 0,5 2,1 1,3 

 

Таблиця 5.12 – Розмір НВ деформованого металу рейкової сталі ЕШП 

Зразок 

Розмір неметалевих включень, 

мкм 

мінімум максимум середне 

Деформований метал злитка, що отримано при 

швидкості 20 мм/хв (бокова поверхня) 
0,9 2,35 1,63 

Деформований метал злитка, що отримано при 

швидкості 20 мм/хв (осьова частина) 
0,5 2,9 1,7 

Деформований метал злитка, що отримано при 

швидкості 40 мм/хв (бокова поверхня) 
0,2 2,2 1,2 

Деформований метал злитка, що отриманий при 

швидкості 40 мм/хв (осьова частина) 
0,4 2,6 1,5 
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Отриманий ефект є підтвердженням того, що рафінування при ЕШП 

відбувається не тільки в шарі шлаку, а вже в плівці на кінці електрода і в 

краплі рідкого металу. Після переплаву НВ в обох злитках розташовані 

рівномірно за всім перетином і мають схожі морфологічні ознаки і хімічний 

склад. Їх розмір для обох злитків не перевищує 3 мкм, що зберігається і після 

прокату (рис.5.47,5.48). 

Рисунок 5.47 – Потрійна діаграма системи Al2O3-MnS-Si і гістограми 

кількісного розподілу їх за розміром в металі краплі 

Рисунок 5.48 – Потрійна діаграма системи Al2O3-MnS-Si і гістограми 

кількісного розподілу їх за розміром в металі злитків, що отримані при 

швидкості виплавки 20 (а) і 40 (б) мм/хв 
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5.5.4 Зварювання високоміцної рейкової сталі електрошлакового 

переплаву при контактному стиковому зварюванні. Дослідження 

макро- та мікроструктури, механічних властивостей зварних 

з’єднань  

Одним з найбільш поширених способів з´єднання рейкового металу є 

контакно-стикове зварювання (КСЗ) оплавленням. Цей спосіб застосовується 

при зварюванні рейкових плітей і стиків сучасних рейкових сталей як в 

Україні, так і за її межами і відповідає всім сучасним жорстким вимогам до 

безстикових залізничних колій [278, 279]. 

КСЗ оплавленням зразків металу рейкової сталі ЕШП в литому та 

деформованому стані виконували на стаціонарній машині К1000 розробки 

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України відповідно до стандартних режимів. 

Режими були обрані згідно основних параметрів для рейок Р65 [280, 281]. В 

якості основного параметра, що визначав енерговкладення, була прийнята 

тривалість оплавлення, яка для рейок Р65 становить 180 с. Зварені зразки 

металу ЕШП завдовжки 350-400 мм після видалення грата підготовлені для 

подальших досліджень. З метою оцінки якості, отриманих зварних з’єднань, з 

них були виготовлені відповідні зразки для металографічних досліджень та 

механічних випробувань [282]. 

Зразки для зварювання литого металу були відібрані таким чином, щоб 

зварні з'єднання КСЗ литого металу формувалися в поздовжньому перетині 

темплетів злитків ЕШП за двома варіантами напрямку росту кристалів: 

безпосередньо за зростанням кристалів, коли зварений стик з'єднує 

центральні частини поздовжніх темплетів; з переворотом зразків на 180° 

таким чином, щоб стик з'єднував гірші зони злитка ЕШП голову і дно. 

Зварювання деформованого металу проводили уздовж прокатки. Зовнішній 

вигляд зварного з'єднання представлений на рис.5.49. На поверхні зварних 

стиків утворився грат шириною 13-15 мм, висотою - 12-13 мм. Ширина зони 

термічного впливу зварного з'єднання досягає 60 мм в кожну сторону. 
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Рисунок 5.49 – КСЗ з’єднання металу ЕШП та зразок після механічних 

випробувань 

Металографічні дослідження проводили на попередньо травлених 

шліфах в розчині 5% азотної кислоти для виявлення мікроструктури 

(рис.5.49).  

 

 

 

 

 

 

  а     б     в 

 

  г    д     е 

Рисунок 5.50 – Мікроструктура зварного з´єднання литого (верхній ряд) та 

деформованого (нижній ряд) метала рейкової сталі ЕШП (×100): а,г -  ШОВ; 

б,д -  ЗТВ; в,е – ОМ 

Мікроструктура зварного з'єднання литого металу ЕШП рейкової сталі 

ферито-перлітна та характеризується однорідною щільною будовою, 

спостерігається виділення цементиту на межах зерен у шві (рис.5.49,а-в). 

Мікроструктура зварного з'єднання деформованого металу за своїм типом 
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також ферито-перлітна з характекрними змінами в залежності від зони 

дослідження та має однорідну щільну будову. (Рис.5.50, г-е). 

За допомогою комп'ютерної програми «Tescan» оцінили розмір зерен у 

зонах зварного з'єднання литого та деформованого металу ЕШП. 

Встановлено, що в основному литому металі середній розмір зерен становить 

87 мкм, в зоні термічного впливу (ЗТВ) - 60 мкм, в металі шва - 85 мкм. 

Спостерігається збільшення розміру зерна в металі після зварювання. В 

зварних з'єднаннях зразків деформованого металу в основному металі 

середній розмір зерен становить 54 мкм, в ЗТВ - 61 мкм, в металі шва - 87 

мкм. Також спостерігається збільшення розміру зерна в металі після 

зварювання. 

Механічні випробування литого і деформованого металу ЕШП 

рейкової сталі проводили за стандартною методикою. Зовнішній вигляд 

зразків до та після випробувань предсталені на рис. 5.51, 5.52 

 

Рисунок 5.51 – Зразки металу ЕШП після механічних випробувань  
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Рисунок 5.52 – Зразки зварних з´єднань КСЗ литого і деформованого металу 

ЕШП до і після механічних випробувань 

Результати випробувань литого таі деформованого металу ЕШП без 

зварювання представлені в табл.5.13. Встановлено, що значення межі 

міцності для литого металу ЕШП в стані без термічної обробки складає 871-

887 МПа, а для деформованого вище і складає 954-959 МПа. Рівень 

міцнісних хараткристик для литого і деформованого металу знаходиться в 

діапазоні вимог, що висуваються до сталі К76 - 780 для нетермозміцнених і 

1080 МПа для термозміцнених рейок відповідно до ГОСТ Р 51045 - 97. 

(табл.5.13, 5.14) 

Таблиця 5.13 – Механічні властивості литого та деформованого металу 

рейкової сталі ЕШП до зварювання  

Стан металу Номер 

зразка 

σв, МПа δ,% 

Литий 1 871 3 

2 887 3 

Деформований 1 959 5 

2 954 5 

ГОСТ Р   51045 - 97 ≥780 (для нетермозміцнених) ≥3 

 



207 

 

Оцінка якості литого металу рейкової сталі ЕШП після КСЗ свідчить, 

що напрямок з'єднання литого металу істотно не впливає на якість зварного 

з'єднання (табл.5.14). 

Руйнування зразків зі зварним з'єднанням КСЗ відбувалося в зоні 

термічного впливу на відстані 45-55 мм від лінії сплавляння. Показники 

міцності зварного з'єднання трохи вище в порівнянні з основним 

деформованим металом ЕШП, а показники пластичності його нижче 

практично в 2 рази (табл.5.14). 

Таблиця 5.14 –Механічні властивості литого і деформованого металу 

ЕШП після КСЗ зразків типу Мі18 

Стан металу Номер зразка σв, МПа δ,% 

Литий 

 

1 795,4 2 

2 647,2 3 

3 738,2 3 

4 693,5 3 

Деформований 1 995 6 

2 989 6 

ГОСТ Р   51045 - 97 ≥780 (для нетермозміцнених) ≥3 

Руйнування зразків відбувалося як в ЗТВ, так в деяких зразках в зоні 

основного металу. Фрактографічний аналіз поверхонь зламів показав 

змішаний характер руйнування. Руйнування відбувалося за механізмами 

відколу і зміщення, яке починалося за механізмом розтріскування, а 

закінчувалося швидким доломом внизу, про що свідчить в'язка складова 

(рис.5.53 а, б). На рис. (рис.5.53,б) спостерігається ділянка долома, що 

складається в основному з ямок, а основна частина поверхні зламу 

складається з крихкої складової, що характерно для високоміцних рейкових 

сталей. 
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Рисунок 5.53 – Макро- (верхній ряд) і мікрофракторграми (нижній ряд) 

поверхонь зламів зварних з'єднань КСЗ після механічних випробувань литого 

(а) та деформованого (б) металу ЕШП 

 

За допомогою комп'ютерної програми ImigePro провели оцінку в'язкої 

складової на поверхнях зламів зварних з'єднань литого та деформованого 

металу (рис.5.54,5.55). 

 

Рисунок 5.54 – Оцінка долі в'язкої складової на поверхні зламу зварного 

з'єднання литого металу рейкової сталі ЕШП 
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Рисунок 5.55 – Оцінка долі в'язкої складової на поверхні зламу зварного 

з'єднання деформованого металу рейкової сталі ЕШП 

В результаті досліджень встановлено, що вміст в'язкої складової в 

литому металі ЕШП досягає 18%, в зварному з'єднанні литого металу 16%. У 

деформованому металі вміст цієї складової становить майже 24%, а після 

зварювання 23%. В'язка складова вище в деформованому металі за рахунок 

подрібнення зерна. 

В'язка складова відрізняється за своїм кольором, має більш темно-сірий 

колір і матову поверхню, але за своїм хімічним складом не відрізняється від 

крихкої складової (рис.5.56, 5.57). 

 

  

 

Рисунок 5.56 – Мікрофрактограмма в'язкої складової поверхні зламу металу 

рейкової сталі ЕШП 

 

Спектр 

C O Al S Mn 

1 2.23 0.63 0.03 34.37 58.75 

2 2.17 0.35 0.06 27.20 55.13 

3 1.88 42.73 27.99 0.58 0.84 

4 2.05 0.83 0.00  1.34 
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Рисунок 5.57 – Мікрофрактограмма крихкої складової поверхні зламу металу 

рейкової сталі ЕШП 

Встановлено, що на поверхні з в'язкою складовою присутні включення 

оксиду марганцю та оксиду алюмінію, а в крихкій складовій переважно 

включення сульфіду марганцю 

Металографічні дослідження зварних з’єднань КСЗ литого та 

деформованого металу ЕШП показали високу структурну однорідність. 

Тріщин та розшарувань в зварному з’єднанні не було виявлено в обох 

випадках. В деформованому металі спостерігається дрібніше зерно в 1,5 рази 

в порівнянні з литим. Однак після зварювання такої різниці в ЗТВ і металі 

шва не спостерігається. 

Випробування металу стиків з рейкової сталі лабораторної виплавки 

показали, що напрямок з'єднання литого металу істотно не впливає на якість 

зварного з´єднання. Руйнування зразків відбувалося в ЗТВ. За 

характеристиками міцності, литий метал дещо поступається деформованому, 

але всі отримані значення знаходяться в діапазоні вимог, які висуваються до 

сталі К76 відповідно до ГОСТ Р 51045 - 97. 

Встановлено, що метал рейкової сталі ЕШП в литому і деформованому 

стані.добре зварюється КСЗ оплавленням. Після зварювання мікроструктура 

характеризується однорідною щільною будовою, будь-яких критичних 

дефектів не виявлено. Отримані результати свідчать про перспективність 

Спектр C O Al S Mn 

1 2.06 0.17 0.00 24.39 51.01 

2 2.20 0.96 0.00 35.69 55.90 

3 0.21 3.58 3.07 14.24 70.85 
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застосування ЕШП для отримання рейкової сталі та її подальшого 

зварювання із застосуванням стандартної технології КСЗ оплавленням. 

 

5.6 Висновки за розділом 5 

1. Виконано розрахунково-аналітичне та експериментальне обґрунтування 

умов ведення гібридного процесу, що поєднує електрошлаковий обігрів 

меніску металу і безперервне розливання сталі (ЕШБЛ) з метою 

зменшення швидкості витягування литої заготовки без порушення 

формування її поверхні для виробництва довгомірної продукції 

(залізничні рейки і вісі, важкі балки та швелери тощо) на прикладі 

рейок з високоміцної сталі. 

2. Чисельними експериментами за побудованою математичною моделлю 

твердіння круглої безперервнолитої заготовки (у формі 

вісьосиметричної задачі теплопровідності в циліндричній системі 

координат з відповідними граничними умовами) діаметром 500 мм з 

вуглецевої сталі з різними швидкостями розливання (від 500 мм/хв до 

200 мм/хв із шагом 100 мм/хв) показано близьку до прямолінійної 

залежності глибини металевої ванни і протяжності двофазної зони від 

швидкості розливання (30 – 12 – 500; 23 –9 – 400; 17 – 7 – 300; 11 – 4 – 

200 м – м – мм/хв). 

3. Комп’ютерним моделюванням процесу твердіння заготовки в 

кристалізаторі для умов реальної МБЛЗ за різних швидкостей 

розливання (в пакеті THERCAST® - 3-D програмне забезпечення на 

основі системи кінцевих елементів, що імітує безперервну розлитку 

сталі або розлитку в виливниці) встановлено, що зменшення швидкості 

від стандартної 600 мм/хв до бажаної 200 мм/хв призводить до майже 

трикратного скорочення розміру глибини рідкої металевої ванни/лунки 

(на відстані 1000 мм від нижньої частини кристалізатора з 55 до 20 %).  

Її суттєве зменшення свідчить про перспективність зниження 

швидкості розливання для зменшення осьової неоднорідності.  
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4. Комп’ютерним моделюванням ЕШП в СПК діаметром 180 мм з різною 

продуктивністю формування злитка (в пакетах Сomsol multiphysics та 

ProCast в двомірній та трьохмірній системах координат) показано, що:  

5. при всіх трьох швидкостях витягування злитка (20, 40 і 60 мм/хв) 

металева ванна не виходить за нижню границю кристалізатора, але 

збільшення швидкості витягування втричі призводить до відповідного 

розширення (втричі) двофазної зони; 

6. охолодження злитка ЕШП повітрям не чинить суттєвого впливу, а при 

охолодженні водою ширина двофазної зоні скорочується більше ніж 

вдвічі, і, відповідно, швидкість витягування за використання систем 

вторинного охолодження може бути додатково збільшено. 

7. Фізико-хімічним моделюванням показано, що для організації процесу 

безперервного лиття з електрошлаковим обігрівом меніску рейкових 

сталей потрібно підібрати шлак, який би не викликав зміни хімічного 

складу металу заготовки. Активні компоненти зі складу металу можуть 

відновлювати менш стійкі оксиди шлаку. Вірогідність протікання 

такого процесу зменшується при переплаві сталі без алюмінію. 

8. Показано, при взаємодії рейкової сталі К76 зі шлаками АНФ-40 

(30CaF2/33Al2O3/27CaO/7MgO/3SiO2), АН-29 (10CaF2/45Al2O3/45СаО) 

та АНФ-28М (40CaF2/15Al2O3/25СаО/15MgO/25SiO2) не прогнозується 

суттєвих змін складу сталі. Для рейкової сталі марки R400HT найбільш 

придатним є використання шлаку АНФ-28М, який забезпечує вміст 

алюмінію (до 0,004 %) за вимогами Європейського стандарту (EN 

13674-1:2011+A1:2017). Компромісним рішенням може бути й 

використання шлаку АНФ-40, який має достатню пластичність в 

інтервалі твердіння для формування гладкої поверхні при витягуванні 

злитка та не загрожує збільшенням вмісту кисню в металі 

9. За умов твердіння металу при ЕШП за стандартної швидкістю 

охолодження 1-3 °С/с структура рейкової сталі буде складатися на 95-

98% з перліту, що показано ТКД побудованими для рейкової сталі К76 
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(вміст вуглецю 0,82%). Це є важливим для одержання якісного металу 

без гарантованого виділення вторинного цементиту на межах зерен. 

10. Випробування в умовах конвертерного цеху Дніпровського 

меткомбінату безперервної розливки вісьової сталі (вміст вуглецю 

0,5%) під шлаком АНФ-28М довело принципову можливість організації 

електрошлакового обігріву меніска та використання шлаку ЕШП для 

покриття дзеркала металу на МБЛЗ з метою зниження швидкості 

розливання. Показано аналогічну поверхню заготовок й якість 

заготовок, які пройшли всі приймальні випробування і були 

відвантажені споживачам. 

11. Фізичне моделювання впливу зменшення швидкості гібридного 

процесу шляхом використання пришвидшеного ЕШП показало, що 

збільшення продуктивності переплаву вдвічі (зі стандартної 20 до 40) 

не погіршує структуру злитка ЕШП (розмір перлітних зерен в злитку 

ЕШП виготовленого зі швидкістю 20 мм/хв становить 100-120 мкм, 

субзерен 20-30 мкм, а зі швидкістю 40 мм/хв  - 60-100 мкм і  10-15 мкм, 

відповідно). Збільшити швидкість до 60 мм/хв не вдалося за причини 

проливу металу. 

12. Досліджено чистоту металу за неметалевими включеннями: за всіма 

варіантами технології спостерігали рівномірний розподіл НВ дрібного 

розміру глобулярної форми. Більшість НВ у всіх зразках обох злитків 

представлено сульфідом марганцю Мn-S або комплексними 

включеннями системи Al-O-Са-Si, розмір яких не перевищує 3 мкм, що 

зберігається і після прокату. 

13. Рейкова сталь електрошлакового переплаву в литому та слабо 

деформованому стані (коефіцієнт деформації 1:4) з’єднується 

задовільно контактно-стиковим зварюванням з оплавленням. Міцність 

зварних з'єднань з металу в литому стані нижче, ніж деформованого 

(871-887 проти 954-959 МПа), що може бути обумовлено крупнішим 

зерном литого металу (87 проти 54 мкм). Проте, в обох випадках 
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міцність знаходиться в діапазоні вимог, що висуваються до сталі К76 

(780 - 1080 МПа). Подрібнення ж зерен литого металу ЕШП може бути 

проведено з застосуванням відповідної термічної обробки.. 
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РОЗДІЛ 6. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПРОМИСЛОВОЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСА ЕШП РМ 

6.1 Потреби в реалізації ЕШП РМ в промисловості та 

проєктування його технологічного процесу. 

Проведені дослідження дозволили на завершення дисертації перейти до 

одного з найважливіших її елементів – аналізу шляхів для промислової 

реалізації та розробки технологічних принципів втілення ЕШП РМ.  

Стартовою позицією цієї роботи були деякі явні й неявні чинники, що їх 

проаналізовано в попередніх розділах,  головні з яких наведено нижче: 

- Потенційно заміна витратного електрода рідким металом може дати 

суттєвий економічний ефект;  

- ЕШП РМ має використовувати струмопідвідний кристалізатор; 

- Потенційно ЕШП РМ дає можливість покращення умов тверднення 

злитка у порівнянні з ЕШП з витратним електродом, а в деяких 

випадках й ЕШП за двоконтурною схемою живлення;  

- Промислова реалізація одного з можливих процесів ЕШП РМ, а саме 

електрошлакового наплавлення рідким металом ( ЕШН РМ) для 

виробництва прокатних валків, суттєво розширила можливості добре 

відомої й успішно випробуваної в промисловості технології 

електрошлакового наплавлення прокатних валків різного типу 

електродами від дроту до труби й дробу; 

- Основним технологічним завданням при реалізації ЕШП РМ є 

організація підготовки й подачі рідкого металу до струмопідівідного 

кристалізатору. 

З огляду на необхідність виявити основні технологічні проблеми кожної 

складової ЕШП РМ, розіб’ємо спектр вірогідної продукції ЕШП РМ за   

розмірами й вагою злитків різного призначення 
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Таблиця 6.1 – Вірогідний спектр продукції ЕШП РМ у вигляді злитків 

круглого перерізу 

Матеріал   

 

Харак- 

терний 

розмір 

Інструментальні 

сталі, в т.ч. 

швидкорізальні 

Сталі середньо- 

та 

високолеговані, в 

т.ч. нержавіючі 

та високоміцні 

Сталі та 

сплави для 

енергетики 

Роторні сталі 

та сплави для 

парових / 

газових турбін 

Діаметр, 

мм 

до 500мм 1000  - 1500-2000 1000 2500/1400 

Висота, 

мм 

1500-2000 6000 3000 6000-

6500/3000 

Вага, т 2-3 40-80-150 20 250/40 

 

Представлені в Таблиці 6.1. дані відображають власне розуміння автора 

щодо вірогідної продукції ЕШП РМ й в значній мірі повторюють сортамент 

продукції стандартного ЕШП. Підкреслюємо це для того, щоб зазначити 

деякі області, в яких ЕШП РМ не може замінити стандартний ЕШП з 

витратними електродами – це виробництво т.з слябових злитків для 

прокатування товстолистової сталі й ЕШП під тиском для виробництва 

сталей, що леговані азотом. В більшості інших напрямів використання 

стандартного ЕШП заміна витратних електродів рідким металом може мати і 

буде мати місце. Тож, що магістральним шляхом промислової реалізації 

технології ЕШП РМ  у більшості випадків може бути використання існуючих 

печей ЕШП з поступовим переходом на печі ЕШП спеціально 

сконструйовані під рідкий метал. Це зумовлено двома обставинами. По 

перше, печі ЕШП з витяжкою злитка конструктивно добре підходять під 

використання струмопідвідного кристалізатора і заміни витратного 

електроду рідким металом. З іншого боку в існуючих цехах ЕШП іноді 

неможливо розмістити плавильний агрегат для підготовки рідкого металу. Це 
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в принципі орієнтує ЕШП РМ на використання при створенні нових 

виробництв металу ЕШП.  

Річне зростання виробництва металу ЕШП в світі оцінюють 

щонайменше в 5%, це означає що мова йде про нові потужності від 50000 до 

150000 тон металу ЕШП на рік. При середній потужності печі ЕШП сьогодні 

в 20 тон і річному виробництві від 5000 до 7000 тон злитків на рік потреба в 

нових печах ЕШП може бути оцінена у 10 -25 нових печей на рік. З огляду на 

сьогоднішню ситуацію на ринку обладнання для ЕШП є реальна можливість 

українським машинобудівникам повернути собі втрачені позиції на цьому 

спеціалізованому ринку. 

Всі проведені в цієї роботі експериментальні та напівпромислові  

плавки ЕШП РМ було виконано на адаптованих під подачу рідкого металу 

стандартних печах ЕШП з витяжкою злитка. В якості джерела рідкого металу 

використовували як електрошлакову тигельну плавку, так і ДСП. Заливання 

рідкого металу вже було реалізовано за допомогою індукційних канальних 

печей спеціальної конструкції – т.з. магніто-динамічних насосів, або ж 

ливарними методами ручної заливки, про що мова піде далі.  

Захист струменя рідкого металу можливий і його реалізовано 

кільцевою подачею аргону, що є найпростішим способом, якого можна 

вдосконалити та зробити більш економічним при суцільному закритті 

плавильного простору.   

З огляду на сталі та сплави, що їх включено в спектр вірогідної 

продукції ЕШП РМ, проблеми захисту рідкого металу від взаємодії з киснем і 

воднем потребують надійного вирішення. Це є підставою, для ранжування 

необхідних елементів промислової реалізації ЕШП РМ  у вигляді, що подано 

на рис.6.1. 
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Рисунок 6.1 – Основні складові процесу ЕШП РМ  

 

Б.І. Медовар, на самому початку робіт з ЕШП РМ передбачав, що 

джерелом рідкого металу для цього процесу може бути будь-який 

плавильний агрегат. Добре зрозуміло також і те, що проблеми виплавки сталі 

чи сплаву того чи іншого складу сьогодні практично не існує. Зведені в 

Таблиці 6.1 сталі та сплави, за винятком т.з. суперсплавів, що зазвичай 

виплавляють у вакуумно-індукційних печах, можуть бути  виплавлені в ДСП 

та індукційних печах. Конвертер також може бути використано, але 

розміщувати конвертер поруч з піччю ЕШП видається не вірним. Зазначимо 

також, що сучасний досвід електросталеплавильних цехів засвідчив 

економічні переваги індукційної плавки в печах місткістю до 30-50 тон над 

ДСП такої ж ємності.  

З огляду на сучасний практичний досвід слід відмітити, шо в багатьох 

випадках в якості металу для електродів стандартного ЕШП повертають 

метал ЕШП близького хімічного складу. Саме ця обставина з огляду на 

безумовне подальше розширення принципів циркулярної економіки і в 

металургії, дозволяє рекомендувати індукційний плавку як найбільш 

вірогідний шлях виплавки металу для промислових печей ЕШП РМ. 

Використання технології ЕШП з рідким металом (ЕШП РМ) замість 

витратного електрода суттєво скорочує технологічний цикл й виключає 

А. Виплавка та рафінування сталей та сплавів для ЕШП РМ 

Б. Контрольоване розливання рідкого металу в захисній 
атмосфері зі швидкостями співставними із продуктивністю 

ЕШП РМ 

 

 

В. Формування зливка ЕШП РМ в струмопідвідному 

кристалізаторі печі ЕШП із захисною атмосферою 
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операції, які пов’язані з виготовленням електроду, однак має додаткові 

енергетичні витрати на підігрів металу в розливальному пристрої.  

Оскільки основним застосуванням ЕШП є виробництво сталей високої 

якості продуктивність процесу ЕШП РМ повинна бути аналогічною або 

адекватно більш високої продуктивності ЕШП для злитка конкретного 

діаметру. Відомо, що масову продуктивність процесу ЕШП виражену в кг/год 

для злитків діаметром до 1, 5 м можна приймати рівною діаметру злитків в 

мм +/- 20%. 

Раніше нами визначено, що температура металу в процесі ЕШП РМ на 

70-90 градусів нижче, ніж при традиційному ЕШП. Менша тепломісткість 

металу дозволяє підвищити продуктивність процесу формування злитка. Щоб 

встановити наскільки можна прискорити витягування злитка виконаємо 

оцінку відносної різниці тепломісткість при двох порівнюваних варіантах 

ЕШП.  

Для цього ми приймаємо, що зовнішній теплообмін однаковий для одних 

і тих самих умов - діаметр злитка і тип кристалізатора, тобто умови 

теплообміну однакові. Тому швидкість процесу буде залежати тільки від 

кількості теплоти, яку необхідно відвести від металу в процесі його 

кристалізації. Дана умова, дозволяє зберегти подобу глибини і форми ванни 

рідкого металу в процесі виплавки злитка. 

Для це оцінимо кількість теплоти внесене рідким металом. Згідно з 

балансом теплота металу в процесі переплава складається і теплоти фазового 

переходу і теплоти перегріву металу. 

Так, для випадку ЕШП кількість теплоти, яку необхідно відвести від 

металу дорівнює: 

 [кДж/кг],         (6.1) 

де Δt1- величина перегріву сталі при класичному ЕШП, К (100К) 

См-теплоємність рідкої сталі, [кДж/кг*К] (0,6 кДж/кг*К ), 

L – теплота фазового переходу [кДж/кг] (272 кДж/кг), 
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 Дж 

Для випадку ЕШП РМ кількість теплоти дорівнює: 

                             (6.2) 

де Δt2- величина перегріву сталі в розливному пристрої при ЕШП РМ, К (10-

20К) 

 Дж 

Відношення кількості теплоти, яку необхідно відвести від металу в 

процесі його кристалізації при ЕШП і ЕШП РМ дозволить оцінити на стільки 

ми можемо збільшити швидкість процесу не порушуючи подібності 

температурних і теплових процесів: 

  (6.3)  

Просте порівняння показує, що продуктивність процесу ЕШП РМ може 

бути збільшена до 15% в порівнянні з класичним ЕШП без зміни структури 

формованого злитка. 

Суттєвим для проектування технології промислового процесу ЕШП РМ 

є забезпечення подачі рідкого металу, характер якої - порційний або 

безперервний - залежить від масової витрати, що задається виходячи з умов 

формування злитка ЕШП якості. 

Оскільки розплавлені метали є рідинами, які підпорядковуються 

загальним фізичним законам гідравліки, то можна розрахувати 

швидкість руху струменя і його діаметр відповідно до 

загальноприйнятих методик [283]  

Якщо розглядати струмінь розплавленого металу як 

вільнопадаючий, то при вільному витіканні з ємності через жолоб 

розливного пристрою, під дією прискорення сили тяжіння g (м / с2) 

розплавлений метал рухається зі швидкістю (рис.6.2)  

, м/с     (6.4) 
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де hк — висота струменю. 

 

Рисунок 6.2 – Подовжній перетин вільного струменя [283] 

 

При вільному падінні, тобто у разі, коли потік металу знаходиться під 

дією тільки гравітаційних сил, швидкість його безперервно збільшується 

відповідно до рівняння швидкості. Оскільки кількість металу, що протікає за 

секунду, при будь-якому тиску hк однакова, то vS = const = А, де S - перетин 

потоку. 

При змінній швидкості перетин потоку змінюється: 

          (6.4) 

Звідси визначаємо діаметр струменя: 

             (6.5) 

Діаметр струменя залежить від продуктивності процесу, який в свою 

чергу залежить від діаметра злитка. 

В роботі розглянуто два випадки розливання металу - через жолоб або 

через розливний стакан. 

Результати розрахунків руху струменя при отриманні злитків 

діаметром від 500 до 2500 мм через жолоб представлені в табл.6.2 
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Таблиця 6.2 – Розрахунки руху струменя при отриманні злитків 

діаметром від 500 до 2500 мм через жолоб 

Висота 

струменю, м 

Швидкість

, м/с 

Діаметр злитка, мм 

500 (9) 700 (18) 1000 (36) 1200 (53 ) 1700  (100 ) 2500 (300 ) 

Продуктивність (+15%), кг/г  

500 575 700 805 800 920 1000 1150 1400 1610 2000 2300 

Діаметр струменю, мм 

0,1 1,40 4,2 4,6 5,0 5,4 5,4 5,8 6,0 6,4 7,1 7,6 8,5 9,1 

0,15 1,72 3,8 4,1 5,0 4,9 4,9 5,2 5,4 5,8 6,4 6,9 7,7 8,2 

0,2 1,98 3,6 3,8 4,6 4,5 4,5 4,8 5,1 5,4 6,0 6,4 7,1 7,7 

0,3 2,43 3,2 3,5 4,2 4,1 4,1 4,4 4,6 4,9 5,4 5,8 6,5 6,9 

0,5 3,13 2,8 3,0 3,7 3,6 3,6 3,9 4,0 4,3 4,8 5,1 5,7 6,1 

1 4,43 2,4 2,6 3,1 3,0 3,2 3,2 3,4 3,6 4,0 4,3 4,8 5,1 

 

Для безперервно вільнопадаючого струменя з висоти від 0,1 до 1 м 

розрахунки показують, що швидкість витікання струменя становить від 1,4 

м/с для мінімальної висоти 0,1 м і 4,43 м/с для висоти падіння струменя 1 м. 

При цьому діаметр струменя вкрай малий як при нормальній продуктивності, 

так і при підвищеній (+ 15%), і становить всього мінімуму 2,4 мм при 

максимальній висоті 1 м і максимум 9,1 мм при мінімальній висоті 0,1 м та та 

підвищеній продуктивності процесу. Оскільки ЕШП досить повільний 

процес, то організувати безперервне розливання через жолоб різного 

пристрою не є можливим через тривалість процесу при таких обсягах металу. 

Можна припустити, що в разі подання металу в кристалізатор ЕШП через 

жолоб необхідно застосовувати порційну заливку, проте величину порцій і їх 

частоту подачі необхідно контролювати якимось стопорним пристроєм. 

За умови використання розливного стакану згідно [284] масові витрати 

металу при заливці через розливний стакан в одиницю часу можна 

розрахувати за формулою: 

            (6.6) 

де μ- коефіцієнт витрати металу.  

Коефіцієнт витрати металу приймаємо 0,95. Висоту металу приймаємо 

мінімальну 0,1 м. Оскільки в розливному пристрої в нашому випадку шлак 
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відсутній, то формула для розрахунку масових витрат приймає наступний 

вигляд: 

           (6.7) 

Згідно ДСТУ 5500: 2006 «Вироби вогнетривкі стопорні для сталі з 

ківша. Технічні умови» діаметр каналу сталерозливного стакану змінюється 

від 30 до 80 мм. Для розрахунків вибираємо розливні стакани діаметром 40, 

60 і 80 мм. Результати розрахунків масових витрат металу представлені в 

табл.6.3. 

Таблица 6.3 – Розрахунок масових витрат металу через розливні 

стакани діаметром 40, 60 і 80 мм 

Діаметр стакана, мм 

Масові витрати металу 

кг/с кг/час кг/мин 

80 46,8 168470,3 2807,8 

60 26,3 94764,5 1579,4 

40 11,7 42117,6 702 

 

На підставі проведених розрахунків встановлено, що масові витрати 

металу через стакани діаметром 40,60 і 80 мм дуже високі і становлять 

42117,6; 94764,5 і 168470,3 кг/г, в той час як для обраних діаметрів 500-2500 

мм продуктивність процесу становить від 50-575 до 2000-2300 кг/г, що 

істотно менше. Звідси випливає, що забезпечити безперервне розливання (як 

при МБЛЗ) відкритим струменем або через розливний стакан неможливо. 

Відповідний розрахунок порцій металу і циклічності їх подачі 

представлено в табл.6.4 
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Таблица 6.4. – Розрахунок порцій металу при заливці при нормальній і підвищеній продуктивності процесу ЕШП РМ 

Діаметр злитка, мм (маса,т) 500 (9) 700 (18) 1000 (36) 1200 (53 ) 1700  (100 ) 2500 (300 ) 

Продуктивність 
процесу ЕШП 

РМ 

 
Нормаль

на 
Підвище
на (+15%) 

Нормал
ьна 

Підвищ
ена 

(+15%) 

Норма
льна 

Підвище
на (+15%) 

Норма
льна 

Підвищ
ена 

(+15%) 

Норма
льна 

Підвищ
ена 

(+15%) 

Норма
льна 

Підвищ
ена 
(+15%) 

кг/час 500 575 700 805 800 920 1000 1150 1400 1610 2000 2300 

кг/мин 8,3 9,6 11,70 13,40 13,30 15,30 16,70 19,20 23,30 26,80 33,30 38,30 

Швидкість витягування 
злитка, мм/хв 

5,4 6,2 3,9 4,4 2,2 2,5 1,9 2,1 1,3 1,5 0,9 1,0 

Маса злитка 
висотою (розмір 

порцій*), кг 

20 мм 30 60 123 180 360 760 

30 мм 
46 91 185 270 540 1140 

Циклічність 

заливки , хв 

20 мм 4 3 5 4 9 8 11 9 15 13 23 20 

30 мм 6 5 8 7 14 12 16 14 23 20 34 30 

*Примітка: обрано на основі практичного досвіду 
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Для злитків невеликих діаметрів продуктивність процесу ЕШП 

наближено приймають рівною діаметру. Так, для злитка діаметром 500 мм і 

масою 9 т нормальна продуктивність буде дорівнювати 500 кг/год, а 

підвищена на 15% - 575 кг/год, що дає швидкість витягування злитка 5,4 і 6,2 

мм/хв, відповідно. З накопиченого практичного досвіду, розмір порції 

рідкого металу незалежно від діаметра злитка не повинен перевищувати 20-

30 мм його висоти. Відповідно, для злитка діаметром 500 мм розмір порції 

може становити 30-46 кг. Для обраних продуктивностей процесу циклічність 

заливки складе один раз в 4-6 і 3-5 хв для нормальної і підвищеної 

производительностей, відповідно. 

Для злитків діаметром понад 1000 мм пряма залежність продуктивності 

від діаметра вже не працює. З досвіду класичного ЕШП злитків такого 

діаметру продуктивність становить 800 кг/год (підвищена буде 920 кг), що 

дає швидкість витягування злитка 2,2 (2,5 мм/хв). Розмір порцій - 123-185 кг 

з циклічністю подачі один раз в 9-14 хв для нормальної продуктивності і 8-12 

хв для підвищеної. 

Для злитка діаметром 1700 мм нормальна продуктивність становить 

1400, підвищена відповідно 1610 кг/год. Швидкість витягування злитка при 

цьому становить 1,3 і 1,5 мм/хв відповідно. Розмір порцій - 360-540 кг. 

Циклічність заливки - раз на 15-23 хв для нормальної продуктивності і 13-20 

хв для підвищеної. 

Для злитка максимального розглянутого діаметра 2500 мм нормальна 

продуктивність становить 2000, підвищена відповідно 2300 кг/год. 

Швидкість витягування злитка при цьому буде ще меншою 0,9 і 1 мм/хв 

відповідно. Розмір порцій - 760-1140 кг. Циклічність заливки - раз на 23-34 хв 

для нормальної продуктивності і 20-30 хв для підвищеної. В даному випадку 

розмір порції може бути зменшений зі збільшенням частоти подачі.  

У нашому випадку з заданою продуктивністю процесу доцільно 

проводити порційну заливку із заданою циклічністю, тому необхідно 
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спеціальне розливне обладнання, що підігрівається, яке придатне для 

зберігання і дозування металу. 

В якості підігрівного розливного пристрою (ПРП) при ЕШП РМ може 

бути використаний проміжний розливний індукційний ківш: 

магнітодинамічний міксер-дозатор (МДН - як на установці наплавлення на 

НКМЗ [285] або чайникового типу (виробники Calamary, FOMET S.r.l, Італія, 

ABP Induction System, Otto Junker,  Німеччина та інш.). 

В індукційних розливних чайникових ківшах метал з ванни в розливний 

носок подається автоматично за рахунок надлишкового тиску газового 

середовища (сухе повітря, азот або аргон). Устаткування виконує дві основні 

функції, а саме: підтримка розплаву в стані готовності до заливання в 

кристалізатор і власне заливка розплаву (порційна або безперервна) 

відповідно до встановлених витрат і температури. 

Подібні пристрої обладнані автоматичною системою управління подачі 

рідкого металу або за програмою, введеної в пам'ять системи шляхом 

виконання першої заливки вручну, або зі зворотним зв'язком за рівнем 

металу в заливальної чаші під час заливки в кристалізатор. В останньому 

випадку для контролю рівня розплаву в чаші використовують або 

відеокамера, або лазерний датчик. Система управління, здійснює моніторинг 

електричних параметрів установки, параметрів системи водоохолодження і 

стану футеровки індуктора. Канали сифонного типу, з'єднані з ківшем в 

нижній частині, служать в якості воронки і жолоби. Жолоб закінчується 

заливальної чашею. Для розливання розплавленого металу тиск всередині 

ківша збільшують. Метал видавлюється в заливальну чашу, вихідний отвір 

якої може закриватися стопорним механізмом або обладнуватися стаканом-

дозатором. Розплавлений метал в заливальної чаші підтримується на 

постійному рівні за рахунок автономного регулювання тиску незалежно від 

його кількості у ківші. Витрати металу, тобто кількість металу виходить з 

системи в одиницю часу, залежить від висоти підйому стопорного механізму 

і діаметру випускного отвору (діаметра стакана). Наприклад, установки ABP 
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Induction System, Німеччина серії OCU мають корисну ємність від 1500 кг до 

6000 кг і допускають заливку по ходу розливання і повний злив металу, що 

робить доцільним їх застосування при частій зміні марок сталі, що 

заливається [286.] (рис.6.3) 

 

   а          б 

Рисунок 6.3 – Індукційний розливний пристрій ABP Induction System, 

Німеччина (а) и  Autopure, фірми Calamary, Італія (б)  

 

Установки, можуть бути оснащені пристроями введення 

мікролегіруючих або модифікуючих добавок струменю розплаву при 

розливанні. Застосування даних заливальних установок дозволяє забезпечити 

виробництво високоякісних заготовок і скоротити втрати, пов'язані з 

попаданням шлаку, переливами і недоливами, а також недостатньою 

температурою розплаву та при цьому не перегрівати метал, який потрапляє в 

кристалізатор. Останні є суттєвою перевагою в порівнянні з класичним ЕШП, 

де злиток формується зі значно (до 100 градусів) перегрітого металу 

витратного електрода, що розплавляється. 

Ще одним варіантом заливного пристрою може служити 

магнітодинамічний агрегат (МДН-міксер-дозатор) для розливання чавуну і 

сталі, основним завданням якого є забезпечення заданого режиму циркуляції 

розплаву в системі «індукційний канал - тигель» для перерозподілу теплової 

потужності у всьому об'єму розплаву в процесі прискореного нагріву, 

технологічної витримки, тривалого зберігання, обробки, створення 

направлених потоків при розплавленні шихти, введення і розчиненні твердих 

легуючих і модифікуючих добавок [287]. В результаті при виробництві лиття 
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забезпечується зниження питомої витрати електроенергії на 15-20% 

зменшення беззворотних втрат металу і економія легуючих (до 30%), 

поліпшення якості заготовок [288]. 

Відомий досвід застосування магнітодинамічного насосу МДН-6-Ч-3,0-2 

в установці ЕШП РМ ПАТ «Новокраматорського машинобудівного заводу» 

[285, 289]. Установка МДН-6-Ч-3.0-2 призначена для регульованого 

індукційного підігріву і дозованої подачі рідкого металу в струмопідвідного 

кристалізатор ЕШП РМ при наплавленні деталей типу тіл обертання. За 

мірою заливання металу, установка повертається на кут від -5 до + 6, що 

відповідає 3700 кг сталі марки 185Х5НМ5В4Ф6. З урахуванням "болота" (900 

кг) загальна маса сталі в установці становить до 4600 кг. (рис.6.4) 

  

Рисунок 6.4 – Магнітодинамічна установка моделі МДН-6Ч [285 ]. 

 

При роботі установки котушки індукторів включені постійно. Котушки 

електромагнітів включаються тільки при заливці рідкого металу. В установці 

МДН-6-Ч-3.0-2 здійснюється інтенсивне перемішування і нагрівання металу. 

Роздільне включення індукторів і електромагнітів дозволяє більш ефективно 

управляти параметрами технологічного процесу заливки - температурою і 

витратою металу. Температура металу в МДН установці залежить від маси 

металу в тиглі, потужності і тривалості включення індуктора, що дозволяє 

виключити перегрів металу в каналі і тиглі. 
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При розливанні для наплавлення прокатних валків на НКМЗ висота, з 

якої подається струмінь розплавленого металу, може становити від 300 до 

500 мм, що пов'язано зі складністю розміщення жолоба розливного МДН 

пристрою при литті у вузький зазор між віссю валка і краєм кристалізатора. 

Подібних обмежень при ЕШП РМ суцільного злитка немає і з'являється 

можливість ефективного захисту струменя аргоном (азотом, висушеним 

повітрям) і/або застосування заглибного стакана. Заглибний стакан повинен 

бути виконаний із стійкого матеріалу, який мало змочується сталлю для 

запобігає утворенню настилів. З цією ж метою діаметр стакану слід вибирати 

максимальним, а його поверхню потрібно теплоізолювати або підігрівати. 

Виходячи з вищевикладеного приймаємо, що заливку проводять з рівня 

верхнього фланця кристалізатора ЕШП. При використанні жолоба висота 

струменя може бути 200-300 мм. При використанні заглибного стакана метал 

можна подавати прямо в металеву ванну, проте необхідно використовувати 

стійкі до шлаків ЕШП матеріали. Можливий варіант процесу розливання із 

застосуванням короткого стакану до рівня шлаку, що спрощує організацію 

аргонного захисту. 

Технологічна схема процесу ЕШП РМ буде виглядати наступним чином: 

При досягненні заданих теплових параметрів металу з розливного 

пристрою порційно (за заданою програмою) в кристалізатор подають рідкий 

метал необхідного хімічного складу.  

Розмір та частота подачі порцій встановлюється в залежності від заданої 

продуктивності і швидкості процесу формування злитка, що приймається 

такою ж як і для стандартного ЕШП або адекватно вищою.  

Організація безперервної розливки в більшості випадків є неможливою 

за занизької для цього продуктивності процесу формування злитка. 

У процесі плавки ЕШП РМ злиток постійно витягується з 

кристалізатора і здійснюється подача наступних порцій (або безперервна 

заливка) рідкого металу до отримання злитка заданої довжини.  
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У разі отримання композитних злитків проводять заміну складу сплаву, 

яка може бути виконана подачею рідкого металу на тверду заготовку іншого 

складу, або на частково сформований злиток зі заміною складу або 

долегуванням в розливному пристрої. 

На рис.6.5 представлено схематичне зображення комплексу печі ЕШП 

РМ для формування суцільного злитка масою до 300 т з використанням в 

якості заливного пристрою типу МДН (а) або розливного індукційного 

чайникового ківша (б) 

 

 

   а      б 

Рисунок 6.5 –Схематичне зображення комплексу печі ЕШП РМ: а - МДН, б - 

розливний чайниковий ківш 

 

 

На рис. 6.6. представлені діаграми організації процесу розливання при 

ЕШП ЖМ з використанням розливних пристроїв з повною місткістю 9 тон 

залізовуглецевого розплаву. 
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Діаграма 1 – Витрати рідкого метала –  3000 кг/г (50 кг/хв). Періодичність заповнення РП: – мінімальна – 1 година, номінальна– 2 години. 

Діаграма 2 - Витрати рідкого метала –  2000 кг/г (33 кг/хв). ). Періодичність заповнення РП: мінімальна– 1.5 години, номінальна –3 години. 

Діаграма 3- Витрати рідкого метала – 1500 кг/г (25 кг/хв). Періодичність заповнення РП: мінімальна –  2 години, номінальна – 4 години. 

Діаграма 4 - Витрати рідкого метала – 1000 кг/г (16.67 кг/хв). Періодичність заповнення РП: мінімальна – 3 години, номінальна – 6 годин 

Діаграма 5 - Витрати рідкого метала – 750 кг/г (12,5 кг/хв). Періодичність заповнення РП: мінімальна – 3 години, номінальна – 6 годин 

 

Рисунок 6.6 – Періодичності заливки рідкого металу в 9 т розливний пристрій (РП) в залежності від продуктивності 

процесу ЕШП РМ. Початок роботи з частково заповненими РУ по 6 т кожний 
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Для забезпечення безперебійної роботи заплановано мати корисний 

запас рідкого металу не менше 2 т (рідкий залишок 3 т). В цьому випадку піч, 

що постачає метал (наприклад індукційна) може бути об'ємом 6 т. В процесі 

виплавки великих злитків ЕШП РМ для заливки порцій рідкого металу 

передбачається використовувати два розливних пристрої, які працюють для 

великих злитків в парі, а для малих - по черзі. Робота починається з 

частковим заповненим розливних пристрів, другий заповнюється з певним 

інтервалом, а потім їх заповнюють по черзі за мірою спустошення. 

Для найбільших витрат 3000 кг/год (50 кг/хв) (діаграма 1) 

періодичність заповнення заливного пристрою становить: - мінімальна - 1 

година, номінальна- 2 години, що досить критично, але принципово можливо 

при розплавленні сертифікованого брухту (без часу очікування хімічного 

аналізу). Діаграми 4,5 на рис.3 показують, що при витратах рідкого металу 

1000 (16,67) і 750 кг/год (12,5 кг/хв) можна обійтися одним агрегатом для 

заливки або зменшити його об’єм. 

Наявність двох заливальних пристроїв і тритоний запас металу в 

кожному з них (корисний - більше 2 т) дозволяє убезпечити формування 

злитка від переривання при відмові обладнання, що дуже важливо для 

великих злитків, виплавка яких триває багато годин. 

Проєктуванням технологічного процесу ЕШП РМ для виготовлення 

злитків суцільного перерізу діаметром 500-2500 мм показано, що при 

додержанні продуктивності процесу формування злитка характерної для 

ЕШП з витратним електродом, а також за адекватно підвищеної (на 15% за 

рахунок зниження перегріву металу) забезпечити безперервну розливку 

металу неможливо. Для шести типорозмірів злитків визначили періодичність 

і розмір порцій для забезпечення обох продуктивностей процесу, що 

гарантуватимуть ЕШП-якість злитків. 
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6.2 Рекомендації щодо технології виготовлення рейок 

найвищої якості на основі ЕШП та гібридного процесу ЕШП+БЛ 

Враховуючи вищевикладені результати, було розроблено декілька 

оригінальних технічних рішень процесу електрошлакового переплаву, які є 

доцільними для впровадження у виробництво рейок і повністю відповідають 

концепції «кругової економіки» [290].   

Запропоновану технологічну лінію гібридного процесу ЕШП+БЛ 

схематично наведено на рис.6.7 

 
Рисунок 6.7 – Схема гібридного процесу розливання на агрегаті ЕШП+БЛ з 

різними варіантами електрошлакового обігріву меніску: 1 – кристалізатор 

МБЛЗ; 2 – шлак; 3 – заготовка МБЛЗ; 4 – електрод; 5 – струмопідвідна секція  

 

Головним питанням реалізації гібридного процесу ЕШП+БЛ може 

стати логістика процесу розливання «плавка на плавку», використовуючи 
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машині безперервного лиття, що зазвичай мають дві – шість ліній 

витягування (струмені). Розрахунок для діючої МБЛЗ МК «Азовсталь» з 

середньою вагою плавок 350-тон показує, що для гібридного процесу можна 

задіяти тільки один струмінь, оскільки інакше значне зниження 

продуктивності не дасть змогу повністю розлити плавку протягом 

визначеного часу. З огляду на те, що потреба в рейках найвищого ґатунку для 

України сягає біля 10% (10000 – 15000 т) від загальної потреби в 

магістральних рейках на рік, тому цього може бути достатньо. Для 

забезпечення адекватного часу розливання у випадку переведення всієї 

машини на зменшення швидкості в 5 разів можливі наступні операції: 

скоротити об'єм металу, що випускається з дугової печі в ківш; поділити 

плавки на дві частини з їх послідовною подачею на агрегат ківш-піч та 

вакуумування; забезпечення додаткового підігріву металу в ковші або 

промковші при одночасному збільшенні перерізу заготовки, що 

розливається. Логістика операцій при впровадженні нової технології 

розливання ЕШП+БЛ потребує чіткого розрахунку та налагодження. Проте, 

принципова сумісність поєднання різних швидкостей розливання на 

багатоструменевій МБЛЗ або загального зниження її продуктивності є 

зрозумілою вже зараз. 

Таким чином, гібридний процес ЕШП+БЛ може бути реалізовано й на 

одному струмені діючої МБЛЗ і, вочевидь, на новому агрегаті, конструкцію 

якого може бути реалізовано в різних варіантах [291]. 

Процес підігріву меніску для попередження утворення поверхневих 

дефектів при зниженій швидкості розливання можна реалізувати у 

струмопідвідному кристалізаторі (СПК) з постійним перетином (рис. 6.8, а) 

або розширенням (рис. 6.8, б) при нижньому підводі струму через тягнучу 

кліть машини або за схемою з замиканням струму між секціями СПК 

(рис.6.8, в). 
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Рисунок 6.8 – Схеми реалізації гібридного процесу ЕШП+БЛ з підключенням 

струму до тягнучих роликів машини з використання СПК постійного 

перетину (а) або з розширенням (б), а також з замиканням струму між 

секціями СПК (в) 

 

Останній варіант електричної схеми є найбільш цікавим, як за 

простотою реалізації, так і за мінімальними витратами електроенергії. Однак, 
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застосування такого варіанту може супроводжуватися підвищеною ерозією 

мідного кристалізатора. Ерозії можна запобігти шляхом використання інших 

матеріалів для виготовлення верхньої секції. Оцінка ефективності їх 

використання (з точок зору строку служби та мінімального забруднення 

металу, що розливають), потребує проведення натурних експериментів на 

пілотному зразку такого кристалізатора. 

Безумовно, для впровадження в промисловість нового процесу 

ЕШП+БЛ потрібно буде провести всі необхідні кваліфікаційні випробування 

рейок (визначення в’язкості руйнування (статичної та циклічної 

тріщиностійкості), характеристик втоми, залишкової напруги в підошві рейок 

тощо). Отримані результати гарантуватимуть високі експлуатаційні 

показники металу, що буде отримано за гібридною технологією ЕШП+БЛ та 

її економічну ефективність. 

Пошук можливостей виготовлення рейок найвищого ґатунку в Україні 

привели до формулювання ще декількох варіантів ефективної промислової 

реалізації електрошокової технології, що базується на сучасних тенденціях 

«кругової економіки» і наступних ключових початкових положеннях: 

 Україна має нагальну необхідність створення і реальні можливості для 

організації виробництва сучасних рейок; 

 ключовим чинником підвищення якості рейок в сучасному 

технологічному циклі є процес безперервного розливання, а ЕШП є 

дієвим методом обігріву металу в кристалізаторі МБЛЗ, що дозволяє 

зменшити швидкість розливання/витягування злитка і веде до 

пригнічення центральної неоднорідності безперевнолитих заготовок; 

 існує технічна можливість переплаву рейок, що знімають з колії за 

втратою ресурсу працездатності; 

 для виробництва сучасних рейкових сталей електрошлаковим способом 

необхідно реалізувати переплав в захисній атмосфері електродів з 

низьким вмістом водню (1 ppm) та кисню (5-10 ppm) і, відповідно, зі 

збереженням цього рівня в злитках; 
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 незважаючи на те, що свого часу висока собівартість ЕШП 

призупинила його застосування при виробництві рейок (Порівняльна 

оцінка 1990-х років за результатами виготовлення дослідно-

промислової партії рейок з металу ЕШП, показала, що собівартість 

виробництва рейок з металу ЕШП і за традиційною технологією (у 

цінах 1990 р.) склала 332-339 руб/т і 160 руб/т, відповідно), сьогодні, за 

загальносвітовим досвідом при застосуванні електрошлакових 

технологій можна очікувати збільшення собівартості рейок не більше, 

ніж на 0,2-0,3 доларів США на 1 кг рейок (що є найбільшим 

показником навіть при традиційних швидкостях формування злитка в 

електрошлаковому переплаві витратних електродів), що робить 

виправданим їх використання для виробництва рейок преміум-якості. 

Зрозуміло, що використання струмопідвідних кристалізаторів в 

гібридному процесі і, тим більше, печей ЕШП для переробки відпрацьованих 

рейок потребують енерговитрат. Попередні розрахунки необхідної 

потужності, яка визначає витрати енергоносіїв при реалізації 

рекомендованого в цьому досліджені процесів ЕШП рейок (також і для 

гібридного процесу розливання рейкових сталей ЕШБЛ) показали, що для 

кристалізатора квадратного перерізу 320 мм вони становлять не більш як 400 

кВА. Тож, переплав відпрацьованих рейок на сучасному обладнанні ЕШП 

навіть за песимістичним прогнозом забезпечить зниження їх собівартості 

порівняно зі стандартною технологією переплаву ЕШП щонайменше на 

третину. Крім того, при використанні новітніх технологій переплаву і 

обладнання, та за умови вилучених із колії рейок, як витратних електродів, 

користь запропонованих технічних рішень збільшується, оскільки зазвичай 

вартість електроду складає близько половини собівартості рейки. 

Розроблено та запропоновано декілька варіантів технологічних схем 

виробництва рейок преміум якості шляхом переплаву відпрацьованих рейок. 

Це дозволяє організувати процес їх переплаву з одержанням заготовок для 

нових рейок, їх розміри або відповідають розмірам заготовки МБЛЗ, що її 
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використовують для прокату рейок, або є максимально наближеними до 

профілю рейки для зменшення витрат на деформування. 

Перший варіант організації процесу наведено на рисунку 6.9. 

 

Рисунок 6.9 – Схема організації процесу на сучасній печі ЕШП з захисною 

атмосферою та зміною старих рейок, як витратних електродів 

 

В Україні наразі відсутні печі ЕШП сучасної конструкції з захисною 

атмосферою та зміною електродів, що з одного боку ускладнює реалізацію 

запропонованого процесу переплаву рейок, а з іншого - дозволяє 

запропонувати спеціалізовану конструкцію печі ЕШП з додатковими 

устаткуванням. Це дозволить перетворити процес переплаву на 

напівбезперервний. Концепція спеціалізованої печі ЕШП для переплаву 

відпрацьованих рейок полягає в тому, що в кристалізатор (в тому числі 

струмопідвідний) (рис.6.10), безперервно подається відпрацьована рейка 

через горизонтальний пристрій індукційного нагріву з подальшим загином її 

на 90
0 
. 
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Рисунок 6.10 – Напівбезперервний ЕШП відпрацьованих рейок  

 

Переплав старих рейок у нові в захисній атмосфері не супроводжується 

суттєвими втратами легуючих елементів, а шлакова обробка металу 

забезпечує чистоту сталі та сприятливу морфологію неметалевих включень.   

Орієнтовні показники ваги, довжини і швидкості подачі рейок Р65 (100 

м такої рейки важать 6,5 тон), що будуть подаватися на переплав, та 

швидкості витягування злитка ЕШП різного розміру наведено в таблиці 6.5. 

 

Таблиця 6.5 – Орієнтовні розмірні й вагові показники процесу ЕШП 

відпрацьованих рейок 

 Розмір злитка ЕШП, мм × мм 

320 ×320 400×40

0 

400×50

0 

Вага одного метру злитка, т 0,8 1,25 1,57 

Швидкість ЕШП, кг/ год  600 1 000 1500 

Лінійна швидкість витягування ЕШП, 

м/год 

0,6-0.85 0,75-

0,90 

0,90-

1.05 

Лінійна швидкість подачі рейок на 

переплав, м/год 

8-10 13-15 20-25 
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З огляду на чисельні обговорення, що мали місце з фахівцями 

«Укрзалізниці» останніми роками потреба країни в рейках найвищого 

ґатунку щороку складає близько 10 000 -15 000 т, або приблизно 70-110 

кілометрів колії із рейок Р65. Таку кількість металу ЕШП вільно може 

забезпечити 4-6 сучасних спеціалізованих установок електрошлакового 

переплаву в захисній атмосфері. Крім того, підвищення швидкості переплаву 

ЕШП щонайменше вдвічі сприятиме цінової конкурентоздатності продукції 

без зниження якості металу. Такий мікро-завод можливо побудувати у складі 

ПАТ «Укрзалізниця», яка знімає магістральні рейки із залізничного шляху за 

мірою їх виходу з ладу, або на металургійному заводі, що має прокатний стан 

для виготовлення рейок. 

Найефективнішим використанням запропонованого способу може 

стати виробництво вістрякових рейок із заготовок з максимально 

наближеним до необхідного розміру перетином. Після ЕШП структура 

металу має високу щільність та якість, що забезпечить виняткові властивості 

вістрякових рейок за невисокої собівартості останніх при переробці старих 

рейок. Використання електрошлакових технологій для виготовлення 

вістрякових рейок може суттєво знизити і витрати на їх механічну обробку та 

підвищити термін експлуатації відповідальних вузлів рейкового полотна за 

рахунок високої якості металу ЕШП 

Загалом новітні технологічні схеми ЕШП з рідким металом в тому 

числі і гібридні технології відкривають широкі можливості розширення 

застосуванння ЕШП в сучасних адитивних технологіях в тому числі для 

отримання суцільних, композитних і порожнистих заготовок. [292, 293] 
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6.3 Розрахунок техніко-економічних показників ЕШП та ЕШП РМ 

Всі електрошлакові технології є процесами спеціальної 

електрометалургії, або, як інколи кажуть – «третинної металургії». Така назва 

відображає наявність попереду ЕШП процесів двох типів (рис. 6.8). Це 

процеси і агрегати первинної металургії сталі (конвертери та дугові (ДСП) й 

індукційні сталеплавильні печі), що були єдиними й залишаються основними 

у виробництві сталі з чавуну та скрапу методами до появи в середині 

минулого сторіччі процесів вторинної (ківшової) металургії. Сьогодні 

найчастіше в агрегатах первинної металургії виплавляють напівпродукт 

(раніше виплавляли вже готові сталі заданого хімічного складу).  

Вторинна металургія це є обробка металу в ківші (позапічна обробка) з 

метою легування, усереднення за складом та видалення газів вакуумуванням, 

яка сьогодні є вже традиційною у виробництві сталей стандартної якості. 

Після випуску розплаву з дугової печі або конвертера сталерозливний ківш з 

розплавом направляють на позапічну обробку.  

Електрошлакові технології використовують для вже подальшого 

покращення властивостей металу, який пройшов попередні стадії первинної 

та вторинної металургії, тож ці етапи є загальними для технологічних 

ланцюгів обох процесів, що порівнюються (ЕШП і ЕШП РМ). 

Виготовлення витратного електроду для класичного ЕШП представляє 

собою багатостадійний процес, який за необхідності включає до себе різні 

технологічні операції, в тому числі: прокатку/ковку і різку на потрібний 

розмір, механічну обробку (торцювання та/або зачищення), приварювання до 

інвентарної голівки, тощо. Кожна з цих операцій супроводжується втратами 

металу та енергетичними витратами, що збільшує собівартість злитка. 
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Рисунок 6.11 – Технологічний ланцюг виготовлення злитків ЕШП (верхній ряд) та ЕШП РМ (нижній ряд) 
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Зрозуміло, що всі попередні матеріальні й енергетичні затрати 

первинної й вторинної металургії входять у вартість злитків ЕШП,  Тим не 

менш, цікаво було не тільки порівняти кластичний ЕШП з ЕШП РМ, але й 

побачити величини енерговитрат при використанні різних агрегатів та 

загальні витрати при виробництві злитків ЕШП за двома технологічними 

схемами. Тому, нижче зібрані дані щодо енергоємності виробництва сталі  

при різних варіантах організації технологічного процесу. 

Для отримання напівпродукту з його подальшим доведенням 

позапічною обробкою широко використовують кисневий конвертер (КК). 

Шихтою конвертерної плавки є чавун і основне тепло процесу утворюється 

при згорянні вуглецю та домішок, тож витрати електроенергії в КК є 

мінімальними (на роботу приводів та агрегатів вдування кисню). Витрата 

електроенергії на виплавку однієї тони сталі в КК становить 70-80 кВтг/т 

[294 - 296] 

Печі ДСП ємністю від 1 до 200 тон споживають від 392 до 525 кВтг/т 

[297] електроенергії. За даними звіту Міжнародної організації UNIDO за 2014 

рік [298] питомі витрати електроенергії при виплавці сталі в дуговій печі 

можуть досягати навіть 600-640 кВтг/т.  

За даними авторів [299] витрата електроенергії в дугових печах малого 

тоннажу становить 700 кВтг/т. Слід відмітити, що в малі печі є апріорі менш 

економічними за причини більших тепловтрат, однак додатковим фактором 

тут є й те, що в малих печах найчастіше випускають вже готову сталь і, 

відповідно, подальших витрат на позапічну обробку вже немає.  

Виплавка є напівпродукту у сучасних електродугових печах великої 

потужності й об’єму є менш енергозатратною, оскільки використовують 

різноманітні засоби інтенсифікації плавки: вдування палива (вуглецевих 

матеріалів) або застосування в металевій шихті рідкого чавуну, робота з 

«болотом» на вспіненому шлаку (що зменшує тепловтрати), вдування кисню 

(застосування паливо-кисневих пальників, кисневих фурм), продування 

ванни інертним газом для інтенсифікації перемішування) тощо. 
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Використання методів інтенсифікації плавки дозволяє скоротити її 

протяжність та знизити питомі витрати електроенергії до 300 - 400 кВтг/т 

[300-306 ]. Світовий рівень витрат електроенергії при виробництві 1 т рідкої 

сталі в ДСП за даними світової асоціації сталі (World Steel Association) 

оцінюють на рівні 340 кВтг/т. Слід відмітити, що засоби інтенсифікації 

плавки добавками вуглецю призводять до збільшення викидів CO2, які 

сьогодні в усьому світі скорочують всіма засобами, тож цей напрямок 

зменшення витрат електроенергії має відійти у минуле найближчим часом. 

Можна вважати, що в середньому витрата електроенергії при виплавці однієї 

тони сталі в середніх ДСП становить 400-500 кВтг/т. 

В індукційних печах (які найчастіше використовують в заготівельному 

виробництві невеликих машинобудівних заводів) витрата електроенергії 

становить 660-880 кВтг/т за даними авторів [307], за даними інших 

спеціалістів - 470-500 кВтг/т [308] та 500-540 кВтг/т [309]. Можна прийняти, 

що в середньому витрата електроенергії в індукційній печі становить 500-600 

кВтг/т. 

Є ще декілька різновидів плавильного обладнання, що використовується 

для виплавки спеціальних сталей, які ми не будемо розглядати в 

стандартному циклі, але які можуть передувати ЕШП. Вакуумно-індукційну 

плавку (ВІП) використовують для виплавки спеціальних сталей і сплавів зі 

зниженим вмістом газів, в тому числі нікелевих суперсплавів. ВІП 

застосовують для отримання витратного електрода в литому вигляді з його 

подальшим переплавом ЕШП. Витрати електроенергії при ВІП можуть 

досягати 1000-1100 кВтг/т. [310-313]. Виплавку корозійно-стійких сталей 

можуть здійснювати в конвертерах аргонно-кисневого рафінування (АКР - 

Argon Oxygen Decarburization converter (AOD)) місткістю від 1 до 175 т 

(рідше - газокисневого рафінування - ГКР) [314]. Метод AOD дозволяє 

отримувати високохромисті стали безпосередньо з чавуну з використанням в 

якості шихтового матеріалу хромової руди. Як і в КК витрата електроенергії 
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є невисокою (30-40 кВтг/т), однак процес продукує CO2, що в найближчому 

майбутньому потребуватиме введення додаткових операцій. 

Позапічна обробка в даний час є стандартною ланкою сучасного 

сталеплавильного виробництва, що здійснюють в ківші на установках 

доведення металу, в агрегатах «ківш-піч», при необхідності використовують і 

вакууматор (циркуляційний (RH (ruhrsthal heraeus), порційний (DH (dortmund 

hoerder)) або камерний (VD (vacuum degassing)/VOD (vacuum oxygen 

decarburization)) [315, 316] Вибір способу позапічної обробки визначається 

вимогами до хімічного складу і чистоти сталі, але для більшості випадків є 

загальним етапом для обох технологічних ланцюгів ЕШП і ЕШП РМ. 

За різними джерелами витрата електроенергії на установці "ківш-піч» 

становить від 20 до 50 кВтг/т [317-320] 

Вакуумування металу здійснюють головним чином для забезпечення 

підвищених вимог щодо вмісту газів (і неметалевих включень). Після 

інтенсивної дегазації в метал зверху з бункера, що розміщений у вакуумній 

камері, можуть вводити феросплави мікролегуючі та розкислюючі й інші 

добавки. Витрата електроенергії при обробці вакуумом додатково становить 

20-30 кВтг/т [321-323.] . 

В цілому при позапічній обробці витрати електроенергії становлять 40-

80 кВт  г/т.  

Після позапічної обробки технологічні ланцюги ЕШП і ЕШП РМ 

відрізняються. 

При класичному ЕШП сталь після позапічної обробки направляється на 

розливання до машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) або у 

виливниці (з отриманням злитків).  

Сталь із ківша надходить в проміжний ківш (для забезпечення 

безперебійної та безпечної роботи проводять його обслуговування, перевірку 

та заміну футеровки, сушку і попередній їх розігрів, при яких витрачаються 

вогнетриви, газ та інші ресурси). З пром-ківша сталь через стопорний 

пристрій або стакан-дозатор заповнює кристалізатор. В процесі розливання 
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стінки кристалізатора змащуються спеціальними шлакоутворювальними 

сумішами (ШУС), парафіном або іншими мастильними речовинами. У 

кристалізаторі над поверхнею металу може бути створена відновлювальна 

або нейтральна атмосфера для запобігання окислення металу при розливанні. 

На цю стадію також йдуть матеріальні витрати на суміші й змащення, 

інертний газ, розливні стакани, обслуговування та заміну кристалізаторів. 

На цьому етапі за даними авторів [323] витрата електроенергії в сталь-

ківші становить 30-40 кВтг/т і в пром-ківші 50-60 кВтг/т з втратами металу 

1,5-3% (втрати пов'язані передусім з втратами на наморожування на стінки 

ковша, заливини тощо). При розливанні сталі на МБЛЗ витрати 

електроенергії за даними авторів [323, 324] становлять 40-50 кВтг/т, а за 

даними авторів [321, 322] 50-60 кВтг/т. Ми приймаємо витрати 

електроенергії за середніми показниками - 40-55 кВтг/т й загальні втрати 

металу при розливанні сталі на МБЛЗ  - 5-10%. 

На ряді металургійних заводів для отримання витратних електродів для 

ЕШП сталь розливають у виливниці на зливки, які можуть 

використовуватися в литому вигляді, або бути прокованими (рідше - 

прокатаними) на необхідний розмір. Виливниці (квадратної, прямокутної або 

круглої форми) виготовляють з чавуну, рідше - зі сталі. Перед розливанням 

виливниці ретельно очищають від залишків сталі попереднього випуску, 

потім підігрівають до 80 - 150 °С і покривають спеціальними обмазками. 

Питоми витрати електроенергії при розливанні в злитки складають 50-55 

кВтг/т. [325] (на нашу думку ця цифра є дещо завищеною, оскільки в даному 

випадку проводяться в основному кранові операції). Втрати ж еталу при 

розливанні в злитки сягають до 25%   - литники, головний та донний обріз, 

зачищення тощо [284].  

Безперевнолиті заготовки і злитки, розлиті у виливниці, передають на 

подальшу обробку з метою видалення дефектів. Виявлені дефекти (тріщини, 

шлакові включення, завороти, напливи, механічні пошкодження тощо), 

пов'язані з виробництвом, транспортуванням і охолодженням заготовок і 
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мають неприпустиму ступінь розвитку, видаляють вогневою зачисткою, для 

сталей з більш високим вмістом вуглецю та високолегованих слід 

застосовувати абразивну зачистку щоб уникнути утворення тріщин. [326]. 

Після розливання сталі в заготовки/злитки для отримання витрачтного 

електрода ЕШП відповідного розміру і якості часто необхідно провести їх 

нагрівання і деформацію (прокатку/ковку). Питоми витрати електроенергії на 

нагрів перед деформацією за даними різних джерел становить від 500 до 600 

кВтг/т [323, 324].  

Деформацію заготовки/злитка проводять на прокатному стані або пресі 

наявного тоннажу, так, наприклад, в технологічному циклі на ПрАТ 

«Дніпроспецсталь» (м. Запоріжжя, Україна) метал прокатується на стані 

1050/950 з витратами електроенергії 30-60 кВтг/т і втратами металу 5-30% 

Великогабаритні поковки круглого, квадратного і прямокутного перерізу з 

різних марок сталі обробляють в ковальсько-пресовому цеху з витратами 

електроенергії 20-50 кВтг/т і втратами металу 10-15% [327, 328] 

Наступною технологічною операцією при ЕШП є приварка електрода до 

інвентарної голівки електродотримача. Як правило, електрод приварюють 

напівавтоматичним дуговим зварюванням в середовищі СО2 або суміші газів 

(CO2, Ar) дротом. У випадку крайніх умов відповідно до стандартних 

розрахунків площі перетину зварного шва [329]: 

 

для електроду діаметром 1200 мм масою 100 т при отриманні злитка 

діаметром 1700 мм необхідною умовою є те, що навантаження на зварне 

з’єднання повинно бути наступним:  

За умов виконання зварного з’єднання катетом 20 мм є достатньою умовою 

для гарантування відповідної міцності шва (18,4≤250 МПа), маса зварного 

шва становить 1,4 т. При витратах електроенергії напівавтоматичного 

дугового зварювання в середовищі СО2 або суміші газів 2 кВт*г/кг витрати 
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електроенергії на зварювання для 1 тонни злитка ЕШП РМ складають 0,028-

0,03 кВт/г*т і витрати зварювальних матеріалів 1,3-1,4%. 

Після всіх підготовчих робіт витратний електрод подають на піч 

електрошлакового переплаву. Витрата електроенергії на переплав однієї 

тонни металу ЕШП коливається в досить широких межах від 1000 до 2000 

кВтгод. [9,330]. Середній рівень питомих витрат електроенергії на сучасних 

печах ЕШП знаходиться в межах 1100 ... 1200 кВт⋅г/т злитка [331-334], а на 

печах застарілої конструкції - понад 1500 ... 1700 кВт⋅ч / т. [335]. Слід 

відмітити, що частина електроду 30-50 мм, біля інвентарної голівки 

залишається непереплавленою, що для злитка 100 т, що виплавлено з одного 

електроду, становить 0,27-0,45%.   

 В технологічному ж ланцюгу ЕШП РМ після стадії позапічної обробки 

рідкий метал поступає в сталерозливний ківш і, далі, в проміжний розливний 

індукційний ківш або магнітодинамічний міксер-дозатор (МДН). З 

підігрівного розливного пристрою (ПРП) проводиться безперервна або 

порційна подача рідкого металу із заданою продуктивністю в 

струмопідвідний кристалізатор ЕШП для формування злитка. Витрати 

електроенергії таких агрегатів складають 200-300 кВтг/т, а втрати металу не 

перевищують 1%  [336, 337]. 

У виробництві злитків суцільного перетину на першому етапі в середину 

водоохолоджуваного мідного струмопідвідного кристалізатора заливають 

розплавлений в окремому агрегаті шлак і подають напругу від джерела 

живлення. Витрата електроенергії на наплавку однієї тони сталі при ЕШП 

РМ становить 800-900 кВтг. [338, 339]. Аналогічні витрати, можна 

припустити, будуть і при виплавці злитка способом ЕШП РМ. В даному 

випадку кристаллизатор є не тільки пристроєм, який формує злиток, а й 

невитратним електродом, що підтримує електрошлаковий процес. Результати 

техніко-економічних розрахунків представлено в таблиці 6.6. 

 

 

http://www.ruscastings.ru/work/168/5617/5666/6367
http://www.ruscastings.ru/work/168/5617/5666/6367
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Таблиця 6.6 – Техніко-економічні показники ЕШП та ЕШП РМ 

№ 
з/п 

Технологічнаоперація 
  

Витрати 
електроенергії, 

кВтгод/т 

Доля втрат металу  Стаття втрат 

ЕШП  ЕШП РМ ЕШП 
 

ЕШП РМ  

1 Виплавка вихідної 
сталі в ДСП 

400-700 [297-306] 

1 

 

2 Сталь-ківш  
30-40 [323] 

3 Позапічна обробка 
(УПК - Піч ківш+ ВК – 
вакууматор) 

40-80 [315-323] 

4 Проміжний 
розливальний ківш  

50-60 
[323] 

200-300 
[336,337] 

0,015 0,01 в розливальному 
промковші  / ПРП 

5 МБЛЗ/злиток 50-60 
[284, 321-
326] 

- 0,05-0,1 
МБЛЗ 
0,15-0,25 

злиток [284.] 

 

- Обріз 
заготовки/втрати 
металу при 
розливці 

6 Нагрів перед 
деформацією 

400-600 
[323,.324] 

- 0,02-0,03 - Втрати на окалину 

7 Прокатка/ковка 30-60/20-
50 
[327,328] 

- 0,05-0,3 - Обріз при 
ковці/прокатці 

8 Кріплення 
(приварювання) 
електроду** 

0,028-0,03 
[329] 

- 0,013-0,014 - Витрати при 
зварюванні 

9 Переплав, кВтг/т 1000-2000 
[9, 330-
335] 

800-900 
[338-339] 

0,05-0,15 Обріз злитка 

 0,0027-0, 
0045 

- Втрати металу на 
огарок *,  
 

Всього, кВтг/т 1550 - 
2800 

1000-
1200 

1,2-1,76 1,06-1,16  

-15%  850-1020    

Економія*, кВтг/т  550-1600  0,14-0,6  
 

 

При підвищенній 
продуктивності на 15% 

 700-1780    

Економія в цінах 2020 року 
(Україна), тис.грн на тоні 
(євро**) 

0,9-2,7 (27-80) теплостійка рейкова  

35-150 (1060-
4500) 

5-25 (150-
750) 

При підвищенній 
продуктивності на 15% 

1,8-5 (54-152)    

*Примітки:  

* Без урахування зниження витрат електроенергії при підвищенні продуктивності процесу ЕШП РМ 

**Розрахунок для злитка 100 т, діаметром 1700 мм, що виплавлено з одного електроду з коефіцієнтом 

заповнення 0,7. **Розрахунок наведено за цінами жовтня 2020 року: електроенергія для промислових 

підприємств - 1,68 кВтгод; середня ціна теплостійкої сталі - 250 тис.грн./т; рейкової сталі -  42 тис.грн./т 
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Оскільки перші три операції в технологічних ланцюгах ЕШП та ЕЩП 

РМ є загальними (виплавка вихідної сталі в ДСП, передача передача 

розплавленого металу в сталь-ківш та позапічна обробка (УПК - Піч ківш+ 

ВК – вакууматор)), то сумарними витратами електроенергії цих операціях 

470-820 кВтг/т в розрахунках нехтуємо. Також втрати металу на цих етапах 

приймаємо рівними 1.  

Таким чином, витрати електроенергії для отримання однієї тони злитка 

ЕШП класичного технологічного процесу шляхом переплаву витратного 

електрода в деформованому стані становить 1550-2800 кВтг/т. Витрати 

електроенергії при отриманні однієї тони злитка ЕШП РМ – 1000-1200 

кВтг/т.  

Слід зазначити, що в технологічному ланцюгу виробництва якісних 

злитків з ЕШП РМ метал після позапічної обробки і передачі його в 

проміжний розливний ківш надходить безпосередньо в кристалізатор для 

формування злитка, тим самим минаючи операції виготовлення витратного 

електрода. Це дозволяє заощадити електроенергії на кожні тоні сталі до 550-

1600 кВтг і на 14 до 60% знизити втрати металу. (Табл. 6.6.), що в грошовому 

еквіваленті становить 0,9-2,7 тис.грн. (27-80 Євро) економії на електроенергії, 

а за втратами металу - для теплостійких сталей 35-150 тис.грн (1060-4500 

Євро) і для рейкових 5 -25 тис.грн (150-750 Євро) на тону сталі. За умов 

підвищення продуктивності процесу ЕШП РМ до 15% економія 

електроенергії збільшується до 700-1780 кВтг на тоні сталі, що в грошовому 

еквіваленті становить 1,8-5 тис.грн/т. (54-152 Євро), що практично в 2 рази 

більше. 

Розрахунок техніко-економічних показників показав, що застосування 

ЕШП РМ замість класичного ЕШП у виробництві теплостійких та рейкових 

сталей може забезпечити економію витрат на електроенергію – 35-57 % за 

нормальною продуктивністю і на 45-63% при підвищеній продуктивності. 

Втрати металу скорочуються на 14-60 % (загальна економія на тоні 

теплостійкої сталі - 36-153 тис. грн (1100-4580 Евро), рейкової – 6-28 
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тис.грн.(180-830 Евро) за нормальною продуктивністю та 37-155 тис. грн 

(1121-4697 Евро) і 7-30 тис.грн.(212-909 Евро) при підвищеній  відповідно  (у 

цінах на 2020 рік). 

 

6.4 Висновки за розділом 6 

1. Проєктуванням технологічного процесу ЕШП РМ для виготовлення 

злитків суцільного перерізу діаметром 500-2500 мм показано, що при 

додержанні продуктивності процесу формування злитка характерної 

для ЕШП з витратним електродом, а також за адекватно підвищеної (на 

15% за рахунок зниження перегріву металу) забезпечити безперервну 

розливку металу неможливо. Для шести типорозмірів злитків 

визначили періодичність подачі і розмір порцій для забезпечення обох 

продуктивностей процесу, що гарантуватимуть ЕШП-якість злитків. 

2. Розроблено схеми практичної реалізації ЕШП РМ в складі гібридного 

процесу для МБЛЗ з використанням струмопідвідного кристалізатора. 

Застосування ЕШП РМ у виробництві рейок дозволяє знизити 

швидкість витягування заготовки (практично в 3 рази) за рахунок 

підігріву меніску і покращити внутрішню структуру, щільність та 

однорідність металу заготовки зі збереженням якості її поверхні. 

3. Запропоновано новітні перспективні схеми виробництва рейок 

електрошлаковим переплавом на спеціалізованому мікро-заводі 

(умовно - мікро-завод «Укрзалізниці»). Застосування декількох 

сучасних печей ЕШП спеціальної конструкції дозволить реалізувати 

переплав старих рейок з мінімальними втратами легуючих і отримання 

заготовок для магістральних та/або вістрякових рейок преміум якості. 

Використання електрошлакових технологій для виготовлення 

вістрякових рейок може суттєво знизити витрати на їх механічну 

обробку та підвищити термін експлуатації відповідальних вузлів 

рейкового полотна за рахунок високої якості металу ЕШП 
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4. Розрахунок техніко-економічних показників показав, що застосування 

ЕШП РМ замість класичного ЕШП у виробництві теплостійких та 

рейкових сталей може забезпечити економію витрат на електроенергію 

– 35-57 % за нормальною продуктивністю і на 45-63% при підвищеній 

продуктивності. Втрати металу скорочуються на 14-60 % (загальна 

економія на тоні теплостійкої сталі - 36-153 тис. грн (1100-4580 Евро), 

рейкової – 6-28 тис.грн.(180-830 Евро) за нормальною продуктивністю 

та 37-155 тис. грн (1121-4697 Евро) і 7-30 тис.грн.(212-909 Евро) при 

підвищеній  відповідно  (у цінах на 2020 рік). 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

В дисертації розвинуто теоретичні уявлення щодо фізико-хімічних й 

тепломасообмінних процесів при ЕШП та випробувано нові практичні 

підходи до їх вдосконалення використанням рідкого металу. Сукупність 

досліджень, які представлені в дисертації, може бути кваліфіковано як 

вирішення важливої науково-технічної проблеми підвищення економічності 

ЕШП, якості та стабільності комплексу властивостей теплостійких та 

високоміцних сталей за рахунок створення сприятливих умов формування 

злитків.  

1. Аналіз сучасних технологій електрошлакового переплаву показав, що 

ЕШП сьогодні є одним із основних і перспективних процесів 

одержання металу особливо високої якості за рахунок високого 

ступеню рафінування складу й структури (підвищення щільності, 

зменшення ліквації тощо). Тому сьогодні у всьому світі ЕШП 

використовують для виготовлення найбільш відповідальних деталей 

машин і механізмів з легованих сталей (в тому числі високоміцних і 

теплостійких) та різних сплавів (в тому числі суперсплавів), які 

працюють в жорстких умовах в основних галузях промисловості – 

енергетиці, нафтохімії, металургії тощо.  

2. Суттєвим кроком уперед стало створення в ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН 

України струмопідвідного кристалізатора (СПК), використання якого 

дозволяє варіювати в широких межах продуктивністю процесу ЕШП, 

надаючи можливість гарантованого одержання однорідної та 

бездефектної внутрішньої структури і гладкої поверхні злитків. 

Дослідження автора є розвитком електрошлакових технологій з рідким 

металом: наплавки валків (ЕШН РМ) і укрупнення злитків (ЕШН(У) 

РМ). 

3. Порівняльний аналіз умов протікання фізико-хімічних і 

тепломасообмінних процесів в системі шлак-метал на основних стадіях 

переплаву при ЕШП з витратним електродом (плівка на торці 
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витратного електрода – крапля – шлак – поверхня металевої ванни) і з 

рідким металом (струмінь – поверхня металевої ванни) показав, що при 

ЕШП РМ: температура металу, що подається в кристалізатор, є 

нижчою на 70…90 К; поверхня взаємодії є вдвічі меншою (2,03 проти 

1,12 – тут і далі –  в долях поверхні металевої ванни), оскільки відсутня 

плівка на торці електрода (0,79) і поверхня струменю, який частково 

дробиться на краплі, є меншою (діаметр крапель, що було виміряно 

ЕШП на торці електрода (з коефіцієнтом заповнення 0,6…0,7) становив 

2…6 мм (при врахуванні швидкості їх руху в шлаку 0,23, а без такого – 

0,4); для ЕШП РМ обґрунтовано прийнято, що струмінь має діаметр 10 

мм і 15 % його дробиться на краплі діаметром 6…9 мм. 

4. Уперше, прямим порівнянням умов ЕШП з витратним електродом та 

без такого (з рідким металом) показано, що в процесі ЕШП плівка на 

торці електрода не є вирішальною рафінувальною стадією. Взаємодія 

відбувається на всіх поверхнях контакту металу та шлаку. 

Експериментальне порівняння десульфуруючої здатності процесів 

ЕШП та ЕШП РМ в співставних умовах (однакова марка сталі, 

однакова кількість і хімічний склад шлаку) показало, що здатність до 

рафінування процесу ЕШП РМ не менша, ніж класичного ЕШП і вміст 

сірки/ступінь десульфурації в металі злитків становить 0,009/66% та 

0,013/51%, відповідно. Одержані результати свідчать про те, що при 

температурах ЕШП швидкості хімічних реакцій і фізичної адсорбції є 

настільки великими, що зменшення температури на величину менше 

ніж 100 К та менший розмір поверхні струменю і крапель при ЕШП РМ 

практично не впливає на ступінь видалення сірки. Таке зниження, 

однак, значно покращує умови тверднення металу в кристалізаторі та 

сприяє кращій якості злитка та надає можливість підвищення 

продуктивності процесу ЕШП РМ порівняно з класичним. 

5. Розрахунок параметрів руху та нагріву крапель металу в процесах 

ЕШП з витратним електродом і з рідким металом за критеріями 
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подібності (Архімеда (Ar), Рейнольдса (Re), Нуссельта (Nu), Прандтля 

(Pr)) за моделлю, яка враховує потоки в об’ємі рідкої краплі, показав, 

що зі збільшенням розміру відхилення швидкості її руху від 

прогнозованої за Стоксом для твердої сфери того ж діаметра зростає 

(для крапель розміром 3…10 мм на 3…26 %, відповідно). Чим більше 

розмір краплі, тим швидкість її руху та відхилення від Стоксівської є 

більшими. 

6. Ступінь деформації рідких крапель при русі в розплаві шлаку є 

несуттєвим при дрібному розмірі (0,3 % для краплі діаметром 2…4 мм) 

і не впливає на швидкість їх падіння та нагрів, а при збільшенні 

розміру скорочує швидкість їх руху: 6 % деформації краплі діаметром 

10 мм зменшує її швидкість на 25…30 % ( 0,447 проти 0,641 м/с для 

правильної сфери). 

7. Теоретично обґрунтовано та експериментально досліджено технологію 

ЕШП РМ для отримання композиційних злитків з теплостійких сталей 

12Х13 та 38ХН3МФА з зоною з’єднання гарантованої якості для 

роторів турбін нового покоління. Чисельним прогнозуванням за 

побудованою моделлю продемонстровано шляхи оптимізації геометрії 

кристалізатора для отримання композитних злитків з зоною з’єднання 

гарантованої якості і мінімізованою глибиною проплавлення. 

Верифікація розробленої математичної моделі за глибиною 

проплавлення та розподілом хімічних елементів в лабораторних 

злитках ЕШП РМ показала відхилення результатів розрахунків від 

експериментальних даних 10…12 %, що робить її придатною для 

практичних розрахунків. 

8. В злитку-прототипу композитного ротора, одержаного ЕШП РМ 

наплавленням на твердий злиток в СПК діаметром 180 мм (потужність 

на кристалізаторі 250…300 кВ·А, швидкість витягування 10 мм/хв, 

масова продуктивність процесу 120 кг/г), максимальна глибина 

проплавлення становила не більш як 15…20 мм, що складає 8…11 % 
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від діаметру злитка, що є значно меншим порівняно з ЕШП зі зміною 

електродів, де металева ванна (перехідна зона) в 3,5…5,0 раз більша за 

таку в композитному злитку ЕШП РМ. Чисельним експериментом за 

верифікованою моделлю прогнозовано зону змішування 12…15 % від 

діаметра злитка (100…120 і 150…160 мм для 700 і 1200 мм, 

відповідно). 

9. Придатність технологічних режимів ЕШП РМ для формування злитків 

композитного ротора доведено металографічними дослідженнями 

металу злитка-прототипу, на підставі яких побудовано термокінетичні 

діаграми для сталей складу перехідної зони, що дозволило обрати 

режим їх термічної обробки. Показано відсутність ризику утворення в 

зоні з’єднання двох сталей крихких структур. Чистота металу зони 

з´єднання композитного злитка за вмістом і розміром неметалевих 

включень відповідає вимогам до металу ЕШП, що виплавляється за 

класичною схемою. Виявлено включення сульфіду марганцю (MnS) та 

оксиду алюмінію (Al2O3) розміром до 3 мкм і двофазні включення (Al-

O-Mn-S) з максимальним розміром 6,5 мкм. Дослідження доводять 

перспективність технології ЕШП РМ для виробництва композитних 

злитків з зоною з´єднання шарів малої протяжності.  

10. Виконано розрахунково-аналітичне та експериментальне 

обґрунтування гібридного процесу, що поєднує електрошлаковий 

підігрів меніску металу і безперервне розливання сталі (ЕШП+БР) з 

метою зменшення швидкості витягування литої заготовки без 

порушення формування її поверхні для виробництва довгомірної 

продукції (заготовок залізничних рейок і вісей, важких балок та 

швелерів тощо) на прикладі рейок з високоміцної сталі. Встановлено, 

що для безперервнолитих злитків діаметром 500 мм зменшення 

швидкості розливання з 0,5 до 0,2 м/хв веде до зменшення глибини 

металевої ванни (лунки) з 29 до 11 м. При цьому доля рідкого металу, 

що перебуває в двофазній зоні, зменшується з 55 до 20 %, що є 
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передумовою зниження осьової пористості та ліквації в литих 

заготовках. 

11. Комплекс досліджень злитків лабораторної ЕШП виплавки під шлаком 

АНФ-28М показав, що збільшення швидкості витягування вдвічі з 40 

до 20 мм/хв (використано як моделювання зниження швидкості 

розливання на МБЛЗ) не погіршує макро- та мікроструктуру металу 

рейкової сталі, не змінює розподіл сірки, дисперсність перліту, 

морфологію і розмір неметалевих включень. Контактно-стикове 

зварювання з оплавленням рейкового металу ЕШП для обох 

швидкостей витягування в литому й деформованому стані показало, що 

метал задовільно зварюється.  

12.  Розроблено схеми реалізації ЕШП РМ в складі гібридного процесу для 

МБЛЗ з використанням струмопідвідного кристалізатора. Застосування 

ЕШП РМ у виробництві рейок дозволяє знизити швидкості 

витягування заготовки майже втричі за рахунок підігріву меніску і, тим 

самим, покращити внутрішню структуру, щільність та однорідність 

металу заготовки зі збереженням якості її поверхні. Запропоновано 

новітні перспективні схеми виробництва рейок електрошлаковим 

переплавом на спеціалізованому мікро-заводі (умовно – мікро-завод 

«Укрзалізниці»).  

13.  Проєктуванням технологічного процесу ЕШП РМ для виготовлення 

злитків суцільного перерізу діаметром 500…2500 мм показано, що при 

додержанні продуктивності процесу формування злитка, характерної 

для ЕШП з витратним електродом, а також за адекватно підвищеної (на 

15 % за рахунок зниженого перегріву металу) забезпечити безперервне 

розливання металу неможливо. Для шести типорозмірів злитків 

визначено циклічність подачі і розмір порцій для забезпечення обох 

продуктивностей процесу, що гарантуватимуть ЕШП-якість злитків. 

Сформульовано рекомендації з використання одержаних наукових 

результатів при конструюванні нових печей ЕШП. 
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14. Техніко-економічним розрахунком доведено технічну та економічну 

доцільність застосування електрошлакового процесу з рідким металом 

для виробництва злитків суцільного перерізу великого діаметра (при 

однаковій продуктивності з ЕШП він може забезпечити економію 

витрат на електроенергію до 35…57 %, а при підвищеній на 15 % – до 

45…63 %), що відкриває перспективу широкого впровадження такої 

технології та обладнання в промисловості. 
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